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Abstract:  

Since independence, although the Algerian sector of agriculture has witnessed several changes, the local 
food production remains insufficient to satisfy the local demand especially that of a wide consumption. 
Therefore, a need for importation is considered as a way to satisfy food deficit. From the other hand, the 
Algerian economy is based on revenues coming from fuel export in order to match the food gap. This situation is 
regarded as a risk to its food security at both its long and medium terms, mainly due to the significant decline of 
fuel prices for a long period of time. 

Additionally, the use of biofuel technology as an alternative strategy recalls for alarm clock to find out 
solution for this situation under investigation. 
Key words: agricultural production; food security; food gap; influential factors. 

  :مقدمة
ا يعرف بالتسيري الذايت مرورا مبات جوهرية عرب مسريته التنموية منذ االستقالل، انطالقا سّجل القطاع الزراعي اجلزائري تغري 

اإلصالحات األخرية اليت تتعلق سلسلة بالثورة الزراعية، إعادة اهليكلة وصوال إىل التحرير والتهيؤ حلقبة االنفتاح واقتصاد السوق مث 
املنفقة على القطاع ا�ّندة و املالية  واألغلفةختلف اجلهود املبذولة عرب كل هذه املراحل مب، بالربنامج الوطين للتنمية الفالحية والريفية

عن تلبية حىت دائما عاجزا  ياملعروض احمللي من إنتاج الغذاء بق املفارقة تكمن يف أنّ  أنمن خالل السياسات الزراعية املتوالية إال 
حفاظ على مسألة األمن الغذائي على املستوى ؛ بالتايل و الستهالك الواسعالطلب احمللي منه خصوصا املنتجات الرئيسية ذات ا

املتتبع للرتكيبة القطاعية لالقتصاد اجلزائري ف من جانب آخر،، إىل االستريادمقدار العجز الغذائي  غطيةتل اللجوء الوطين يتم
تقريبا من  %98احملروقات واليت تقدر حبوايل  يالحظ جليا انه اقتصاد ريعي يعتمد يف مداخيله من العملة الصعبة على صادرات

شديد اخلطورة على األمن  أمرالصادرات مما جيعل عملية االعتماد على الواردات الغذائية من اجل سد الفجوة الغذائية  إمجايل
 50يف حدود (ا كبري   من تراجعأسعار برميل البرتول  هشهدخصوصا يف ظل ما ت الغذائي اجلزائري على املدى الطويل واملتوسط،

  .2017وبداية  2016للربميل سنة  دوالر
 الغذاء يف السوق العاملي أسعارارتفاع و  اتساع حجم الفجوة الغذائية، فإن قصور العرض الغذائي احمللي أساسا عليه،

ألمن الغذائي دق ناقوس اخلطر على اكفيلة ب  واستخدام تقنية الوقود احليوي، كلها عواملالبرتول،  أسعاراخنفاض املصاحب ب
  : التالية ةاإلشكالياإلجابة عن حياول هذا البحث  و عليه .وما يصاحبها من تداعيات خطرية  الوطين واالجتماعي للجزائر

  ؟ 2015-1995هي المسببات التي تتحكم في نمط واتجاهات الفجوة الغذائية في الجزائر خالل الفترة  ما
  : هدف البحث

التنبؤ مبسارات هذه األخرية  إىل إضافةالغذائية  لفجوةلاملسّببة و  ل اليت تؤثر يف دالة اإلنتاج الزراعيدراسة العوام إىليهدف البحث 
  .يف املستقبل

  :منهج البحث
  .لوصفي التحليلي واألسلوب القياسيا نينهجىل إجابة عن اإلشكالية املطروحة، متت استعانة باملإغرضا يف التوّصل 

   :خطة البحث
املفاهيم الرئيسية لألمن الغذائي  إىلألهم الدراسات السابقة مث التطرق  أديب استعراض مرجعيب قمنا اجلزء األول ومن خالل بداية

الناتج الزراعي املساحات املزروعة القيمة املضافة (وفروعه أما اجلزء الثاين فخصصت لدراسة حتليل مؤشرات خمتارة للقطاع الزراعي 
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ليخلص البحث بالنتائج  ،الدراسة القياسية والنمذجة الرياضية ملتغريات الدراسة إىلافة ضإلبا) يةئالزراعية الفجوة الغذا
  .واالقرتاحات

I - الدراسات السابقة:  
 The impact of oil price on food security in the »:بعنوان) Ahmed Yazdanpanah )1994دراسة   .1

Algeria, Iran and Soudi Arabia: Cointegration vector error correction model, dynamics, and 
causality analysis »،  حاولت الدراسة اختبار وجود أو غياب عالقة ظرفية وسببية بني متغريات االقتصاد الكلي من جهة

اليت تعتمد  مثل أسعار البرتول، اإلنتاج احمللي من الغذاء، واردات الغذاء مع استهالك الغذاء، وخلصت الدراسة إىل أن البلدان
احملروقات سوف يزيد نصيب الفرد من الناتج الداخلي  أسعاركلما ارتفعت ) وإيرانمثل اجلزار والسعودية (على تصدير احملروقات 

اتساع  إىلاخلام مما يؤدي اىل زيادة الطلب احمللي على الغذاء، ومع عدم استجابة العرض احمللي منه سوف تزيد الواردات مما يؤدي 
  .1)كما يزداد معدل النمو الدميغرايف بسبب حتسن الدخل مما يزيد من حجم الفجوة(وة الغذائية حجم الفج

يف  اإلسرتاتيجيةالتحليل االقتصادي والقياسي للسياسة السعرية للمحاصيل " املعنونة، )2016( 2دراسة داود فهد عبد اهللا .2
احمللي،  االستهالكاإلنتاج احمللي، (ابع ومتثلت العوامل املستقلة يف ، حيث اعترب البحث الرقم القياسي للسعر هو العامل الت"العراق

السعر العاملي  أن إىلوخلصت الدراسة  ،)والسعر العاملي بالدوالر) االمسيمعامل احلماية ( السعر القياسي، سياسة الدعم
شعري بينما كان سليب وغري معنوي حملصول كان تأثريه اجيايب ومعنوي على الرقم القياسي لسعر األرز وال  اإلسرتاتيجيةللمحاصيل 

  .احلنطة، وذلك بسبب طبيعة الدعم احلكومي
، حيث �تم "تقدير مؤشرات األمن الغذائي وحتليلها يف بلدان عربية خمتارة"، بعنوان )2015(3دراسة عماد حسن النجفي .3

احمللي للقمح بواسطة املساحة املزروعة والسعر  اإلنتاجبعض املؤشرات،حيث مت تقدير  اختبارالدراسة بدراسة عدة مناذج من اجل 
الذايت  االكتفاءالنموذج الثاين فتم تقدير نسبة  أما، السعر احمللي حملصول األرز إىل إضافةاحمللي والكفاءة االستخدامية الزراعية 

بواسطة نسبة اإلكتفاء الذايت إضافة  ويف النموذج الثالث مت تقدير الفجوة الغذائية.حملصول القمح بواسطة اإلنتاج احمللي من القمح
وقد خلصت الدراسة إىل أن تزايد الكميات املستهلكة من القمح مل تأيت من التزايد يف اإلنتاج .املعونات الغذائية من القمح إىل

القطاع  إنتاجبل بدرجة كبرية عن طريق الواردات، كما توجد فجوة غذائية حادة يف اغلب املنتجات الرئيسية بسبب عجز يف 
  .الزراعي مقابل تلبية الطلب احمللي

يف الرتكيب  االختاللالسياسة السعرية الزراعية بني متطلبات منو اإلنتاج وتصحيح "بعنوان  )2014( 4دراسة موفق خزعل
يع البديلة، ا�ام أسعار، حيث مت وضع منوذج لدراسة تأثري كل من أسعار احلبوب ،ا�اميع احملصولية، ")دراسة قياسية(احملصويل

يف حتفيزها  أخفقتوخلصت الدراسة لنتيجة أن السياسة السعرية الزراعية قد . على املساحة املزروعة، الثابتتكوين رأس املال 
  .لصاحل فرع اخلضر) احلبوب( اإلسرتاتيجيةلإلنتاج الزراعي وبالتايل حصل حتول يف الرتكيب احملصويل على حساب  السلع 

قياس وتفسري أثر بعض املتغريات االقتصادية  يف أداء "واملعنونة ، 5)2012( بشار حمسن حممد &اهللا  حممد عبد أالءدراسة   .4
 أداءالتأثريات احملتملة للمتغريات االقتصادية الكلية على  اختبارركزت الدراسة على  أين، "القطاع الزراعي يف بلدان نامية خمتارة

املتغريات  أنومت التوصل إىل نتيجة . دية  وكفاءة النظم يف التعامل مع هذه املتغرياتالقطاع الزراعي حسب طبيعة اهلياكل االقتصا
اتج الداخلي اخلام، االنفتاح االقتصادي الزراعي، اإلنفاق نوهي التضخم، سعر الصرف، متوسط نصيب الفرد من ال) املستقلة(

جيابية وسلبية يف معدل منو الناتج الزراعي يف كل دولة من احلكومي، وبرامج صندوق الدويل وسعر الفائدة ذات تأثريات متباينة ا
 .دول العينة

 
II - المفاهيم الرئيسية لألمن الغذائي وفروعه:  
 :األمن الغذائي .1
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بصفة مادية واقتصادية على تغذية كاملة ومؤكدة، حيث تليب  األوقاتهو حينما يتاح لكل األشخاص، يف مجيع 
 .6فضيال�م الغذائية من اجل التمتع حبياة صحية ونشطةاحتياجا�م الطاقوية وتتالءم مع ت

الداعمة، واألنظمة  األدواتلعرض الغذاء، وتوفر  اإلنتاجيةويرتبط �ذا املفهوم عدة متغريات، على غرار سيادة الكفاءة 
يف ظل الظروف  واءسحيث تتمكن كل فئات ا�تمع الدخلية من حتقيق تغذية كافية، . املؤسساتية املساندة لإلنتاج الزراعي

  .7)صدمات اقتصادية، النمو الدميغرايف اكرب من نظريه الغذائي أومناخية (الطارئة  أوالطبيعية 
  :أركان األمن الغذائي .2

توافر، وصول، ( األشخاص إىل األغذيةيتطلب حتقيق األمن الغذائي وجود جمموعة من العوامل املادية اليت تضمن تدفق 
، واالستقرار على املدى الطويل يقود األوىلالعامل الزمين الذي يتمثل يف استقرار العوامل الثالثة  إىلضافة ، باإل)واستخدام الغذاء

  .8الغذائي األمنحتقيق استدامة  إىل
احمللي والتجارة اخلارجية بشرط  اإلنتاجإن توافر الغذاء يرتبط بعرض السلع الغذائية بنوعية جيدة وكمية كافية باالعتماد على 

واستخدامه  فيكون عن طريق القدرة على تأمني  وإتاحتهوصول الغذاء  ماأ. 9احمللي اكرب من كمية الواردات اإلنتاجتكون نسبة  أن
والسياسات السعرية  األسواقمسألة القدرة الشرائية ودرجة تكامل  مراعاة، مع اإلنتاجووسائل  األسواقالغذاء على مستوى 

  .10تكاليفاحلكومية  والقدرة على حتمل ال
يكون هناك التوزيع العادل ملختلف طبقات ا�تمع مبا يف ذلك اهلشة ألنه قد يكون هناك غذاء وفري على  أنكما جيب 

ويضمن االستقرار يف ، Sen Amartyaالفقراء بسبب حمدودية الدخل مثلما وضح ذلك  إىليصل  املستوى القطري لكن ال
  .ائي بصفة مستدامةالركائز السابقة عملية حتقيق األمن الغذ

 :الالأمن الغذائي .3
مثل فقدان احملاصيل  اإلنتاجصدمات : نتيجة �موعة من الصدمات اليت متس جمموعة من القنوات املصطلح ينتج هذا

اخنفاض األجور، صدمات التجارة بسبب التضخم املفرط وتشوه  أوعدم كفايتها، صدمات العمل كفقدان الوظائف  أوالغذائية 
االقتصادي والذي ميس  االنكماشعار، صدمات التحويالت بسبب ا�يار نظام الرعاية االجتماعية الناجم عن جهاز األس

  .11مداخيل األسر وتقع يف خطر الالأمن الغذائي
  :الفجوة الغذائية .4

  .12اداحمللي والطلب اإلمجايل من الغذاء، ويتم تأمني مقدار العجز عن طريق االستري  اإلنتاجتتمثل يف الفرق بني 
III -  2015-1995تحليل بعض مؤشرات القطاع الزراعي خالل الفترة:  

 :مساحة األراضي الزراعية .1
الزراعية يف اجلزائر �ددها عدة عوامل طبيعية وبشرية سوف تؤثر على حجمها على املدى املتوسط والطويل  األراضيمساحة  إن 

التصحر وزحف الرمال، وقد بلغت املساحة  إىل إضافةع العمراين مل يتم تدارك األمر على غرار زحف اإلمسنت بسبب التوس إن
 فأل )8226( 2000سنوات ازدادت هذه املساحة لتصل سنة  5هكتار، ويف ظرف  ألف )8069.26( 1995املزروعة سنة 

هكتار وبالتايل نالحظ  ألف )8465.04( 2014هكتار لتبلغ سنة  ألف) 8389.64(فقد قدرت ب 2005هكتار،أما سنة 
 .13ختضع لسقي منتظم الزيادة املستمرة يف توسع املساحات املزروعة لكن املشكل يكمن يف أن معظم هذه األراضي ال

 
  
 :األراضي المزروعة إجمالينسبة األراضي المسقية من  .2
 2003ة سنة تعاين الزراعة اجلزائرية من مشكلة توفر املياه، حيث بلغت نسبة األراضي املسقية من امجاىل األراضي املزروع 
فقد  2010،أما سنة )%2.19( 2007بشكل طفيف حيث بلغت سنة  إالفقط، ومل تتوسع هذه املساحة بعد ذلك  )1.81%(
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وهذا يوضح جليا مدى العجز املائي الذي يعاين منه القطاع الزراعي مما يؤثر  )%2.63( 2013ويف سنة  )%2.381(بلغت 
  14.التوسع يف استخدام األراضي الزراعية كما يؤثر على القيمة املضافة الزراعيةسلبيا على اإلنتاجية الزراعية بالرغم من 

 :القيمة المضافة الزراعية .3
 1995لقد عرفت القيمة املضافة الزراعية تذبذبات غري مستقرة اخنفاضا وارتفاعا، حيث بلغ معدل النمو السنوي هلا سنة  
أما سنة .)13.45%(حيث بلغ  1997وقد اخنفض إىل السالب سنة  ،)23.9%( إىل، لريتفع يف السنة املوالية )14.96%(

مث ارتفع ) 3.8%-(2008 النسب السالبة سنة  إىلليعود  2003سنة  )19.5%(مث  )13.27%( إىلفقد ارتفع جمددا  2001
  .)7.6%(فقد بلغ  2015، أما يف سنة 2009سنة ) 21.1%( إىل
لرتتفع سنة ) دوالر 2834.8(2000فقد بلغت سنة  ،2010 أساسسنة  األمريكيوالر بالد(أما القيمة املضافة الزراعية للعامل   

  .2014سنة ) دوالر 6129.34(و 2010سنة ) دوالر 4777.8(مث ) دوالر 3581.85( إىل 2005
) %7.68( 2007حيث بلغت سنة  أيضاوكانت مسامهة القيمة املضافة الزراعية يف الناتج الداخلي اخلام متدنية ومتذبذبة   

  .15)13.05%( إىل 2015لتزداد سنة ) 10.64%( إىل 2013يف السنة املوالية ، مث ارتفعت سنة ) 6.8( إىللتنخفض 
  :2015- 1995 )أمريكيمليون دوالر (قيمة الصادرات والواردات والفجوة الغذائية  .4

ج احمللي من الغذاء حيث بلغت قيمة جد متدنية وذلك لضعف اإلنتا  أرقاماإن الصادرات الغذائية خالل فرتة الدراسة عرفت 
وهذا يبني ) مليون دوالر 2720.14(أما قيمة الواردات يف نفس السنة فقد كانت ) مليون دوالر 91.42( 1995الصادرات سنة 

اخنفضت قيمة الصادرات الغذائية إىل  2000ويف سنة ). مليون دوالر 2628.72(مدى الفجوة الغذائية لنفس السنة واليت بلغت 
 1706.85(وقيمة الفجوة قدرت مبقدار ) مليون دوالر 1733.01(إىل  أيضا، واخنفضت قيمة الواردات )مليون دوالر 26.16(

على مستوى األسواق الدولية وليس بسبب تراجع االستهالك، ومع بداية األزمة  األغذية أسعاربسبب اخنفاض ) مليون دوالر
 7215.80( إىلوارتفعت قيمة الواردات ) مليون دوالر 59.85(لصادرات الغذائية بلغت قيمة ا 2008االقتصادية العاملية سنة 

قيمة الصادرات  2014وقد سجلت سنة ). مليون دوالر 7155.95( إىللرتتفع معها قيمة الفجوة الغذائية لتصل ) مليون دوالر
لتتسع قيمة الفجوة ) مليون دوالر 12758.08(أما الواردات فقد سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ ) مليون دوالر 306.97(الغذائية 

  :والشكل التايل يوضح قيمة كل من الصادرات والواردات والفجوة الغذائية 16)مليون دوالر 12451.11(الغذائية إىل 
  )2015 -1995: (خالل الفترةقيمة الصادرات والواردات والفجوة الغذائية : 01 الشكل رقم

  ) مليون دوالر أمريكي: الوحدة(
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  اعتمادا على بيانات الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، املنظمة العربية للتنمية الزراعية : المصدر                 
  )مقدرة 2015سنة .(35اىل  18جملدات من                  

 :2015-1995إنتاج صادرات وواردات الحبوب   .5
السلع الغذائية الرئيسية اليت يعتمدها الشعب اجلزائري يف تغذيته اليومية، كما تعترب املساهم الرئيسي يف  أهم تعترب احلبوب من

 1995احلبوب سنة  إنتاجفقد بلغ . اتساع حجم الفجوة الغذائية ألن مقدار العجز الغذائي فيها كبري طيلة فرتة الدراسة
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عكس كمية الواردات اهلائلة واليت بلغت ) طن ألف 4.17(د قليلة أما كمية الصادرات فكانت ج) طن ألف 2138.62(
، وحجم )طن ألف 455857(فقد بلغ حجم إنتاج احلبوب  2010من نفس السنة، أما يف سنة ) طن ألف 6161.53(

اج حيث نالحظ انه بالرغم من ازدياد حجم اإلنت) طن ألف 7925.19(بينما بلغ حجم الواردات ) ألف طن 6.03(الصادرات 
حجم الواردات يف ارتفاع مستمر نظرا لعدم قدرة العرض احمللي على االستجابة للطلب بسبب ضعف املرونة اإلنتاجية  أنإال 

 0.03(، وكان حجم الصادرات ضئيل جدا يف نفس السنة )ألف طن 3435.23(إىل  2014حيث اخنفض حجم اإلنتاج سنة 
 .17)طن ألف 12430.53(ائال بلغ عكس حجم الواردات الذي عرف ارتفاعا ه) ألف طن

   2015-1995حجم اإلنتاج، الصادرات والواردات من الحبوب : 02شكل رقم 
  )طن ألف: الوحدة(                                                                                                     
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  اعتمادا على بيانات الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، املنظمة العربية للتنمية الزراعية: المصدر                 

  )مقدرة 2015سنة .(35 إىل 18جملدات من                  
 1995تبقى متدنية جدا حيث بلغت سنة ) مجلة احلبوب(نالحظ أن نسب االكتفاء الذايت من هذا احملصول اإلسرتاتيجي

 2014سنة  يفلتواصل اخنفاضها  )36.53%(فقد بلغت  2010يف سنة  أما، )24.74%( 2000ويف سنة  )%25.78(
  .18فقط) %21.65(
 :الناتج الزراعي، القوى العاملة الزراعية، األسمدة الزراعية .6

مليون  )4280( 1995 ية سنةلقد عرف الناتج الزراعي تزايدا مستمرا طيلة فرتة الدراسة حيث بلغت قيمته باألسعار اجلار 
 )صايف أزوتألف طن  61(األمسدة األزوتية  إنتاجكما بلغ ) ألف عامل 1084(، وكانت العمالة الزراعية يف نفس السنة )دوالر

وكانت ) مليون دوالر 4328(فقد بلغ الناتج الزراعي  2000، أما سنة )ألف طن من األمسدة الفوسفاتية 80( إىل باإلضافة
) طن ألف 200.70و67.30(األمسدة االزوتية والفوسفاتية  إنتاج، كما بلغ حجم )عامل ألف 1288(ملشغلة يف القطاع العمالة ا

حيث ) مليون دوالر 13644.41(حيث بلغ  2010على التوايل، وتصاعدت وترية الزيادة على مستوى الناتج الزراعي سنة 
زوتية آلاألمسدة ا إنتاجاىل االرتفاع يف مستوى  باإلضافة) عامل ألف 2420.17(ترافقت معه الزيادة يف مستوى العمالة يف القطاع 

) مليون دوالر 21966.60(فقد بلغت قيمة الناتج الزراعي  2014أما سنة .على التوايل) طن  ألف 800و 900(والفوسفاتية 
زوتية والفوسفاتية حيث آلا األمسدة إنتاجوعكس ) عامل ألف 2550.60(نسبة التشغيل يف القطاع الزراعي لتصل  أيضاوارتفعت 

  .19على التوايل) الف طن800و 900(بقيت نسبها ثابتة  
IV - نموذج ومنهجية الدراسة : 

حيث بناء منوذج رياضي يدرس العوامل  ،ن بني أهم أدوات التحليل احلديثةيعد بناء منوذج قياسي للظواهر االقتصادية م
املؤثرة يف الناتج الزراعي من بني أهم النماذج يف علوم الزراعة بصفة خاصة وعلوم االقتصاد الزراعي بصفة عامة لذلك حاولنا يف 

ستعمال طريقة ودلك من خالل االعتماد على مناذج االحندار اخلطي املتعدد وبا ،حماولة بناء منوذج حياكي الواقع دراستنا هذه
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قمنا بإجراء الدراسة التالية من خالل  ،ق األخطاءاملربعات الصغرى واليت تعد من بني أفضل طرق التقدير لكو�ا تقوم بتدنية فوار 
 : ثالثة خطوات أساسية للوصول إىل النتائج املأمولة 

   :الزراعيدالة الناتج   .1
عتمدنا على النموذج القياسي الذي يتضمن متغريات الدراسة املختارة لدراسة دالة الناتج الزراعي والعوامل املؤثرة فيها ا

ا كما قمنا باختيار العوامل املؤثرة فيه باعتبارها متغريات مستقلة أي مؤثرة واليت هي كم  ،راعي باعتباره املتغري التابعالناتج الز : التالية
متوسط نصيب الفرد  ،الكثافة السكانية ممثلة يف عدد السكان ،يالقوى العاملة يف القطاع الزراع ،املساحات املزروعة سنويا: يلي

 إنتاج، )املكننة ( العتاد  ،الواردات ،الصادرات ،االنفتاح التجاري ،متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي ،من الناتج احمللي
  :يلي كما  األمسدة الفوسفاتية إنتاج ،زوتيةاألمسدة اآل

Y  : الزراعيالناتج.  
X1  :؛عتاد أو املكننةال   
X2 :؛زوتيةإنتاج األمسدة اآل   
X3  :؛إنتاج األمسدة الفوسفاتية   
X4 :؛قيمة الصادرات   
X5  :؛قيمة الواردات   
X6 : املزروعة؛املساحات   
X7 :؛القوى العاملة   
X8  :؛عدد السكان   
X9  : الزراعي؛متوسط نصيب الفرد من الناتج  

X10 :اإلمجايلحمللي متوسط نصيب الفرد من الناتج ا.  
  : حيث من خالل هذه املتغريات مت بناء منوذج االحندار اخلطي التايل للعالقة اليت تربط الناتج الزراعي بالعوامل املؤثرة به 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 +b3 x3 + b4 x4 + b5 x5 + b6 x6 + b7 x7 + b8 x8 +b9 x9 + b10 x10 
باعتبار أن هذه  2015إىل غاية سنة  1995ات للسنوات عينة الدراسة من سنة إن املعادلة ناجتة عن ضم مجيع املشاهد

إىل  2000الفرتة من بني أهم الفرتات التنموية يف اجلزائر وباعتبار أن اجلزائر يف هذه الفرتة وخصوصا يف الفرتة املمتدة من سنة  
  . جد هامة يف القطاع الزراعي فاقيةاتسياسة اعتمدت   2015سنة 

قة املربعات الصغرى يوباستعمال طر  Eviewsاجلاهز  اإلحصائيهذه املعادلة أو النموذج سوف نستعني بالربنامج  لتقدير
  :   حتصلنا على النتائج التالية كما هي موضحة يف الشكل التايل

  تقدير النموذج باستعمال طرقة المربعات الصغرى:  03الشكل رقم 
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   Eviewsبرنامج  خمرجات باالعتماد على نياحثمن إعداد الب: المصدر              
  :حيث ميكن كتابة النموذج املقدر كما يلي     

 
والقياسية على معادلة الناتج الزراعي ومطابقتها مع إشارة  اإلحصائيةبعد إجراء االختبارات  :التفسير االقتصادي للنتائج . أ

حيث كل من املساحات املزروعة والقوى العاملة  ،طق االقتصاديمعلمات متغريات النموذج ظهر أن هناك متغريات تتفق مع املن
يف القطاع الزراعي والكثافة السكانية املمثلة يف عدد السكان ومتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي ومتوسط نصيب الفرد من 

تها يف االزوتية أثبتت معنوي األمسدة جوإنتا األمسدة الفوسفاتية  وإنتاجالناتج الزراعي واالنفتاح التجاري و الصادرات والواردات 
للنموذج أما إشارات معلمات متغريات النموذج فجاءت متفقة يف   اإلمجاليةأما قيمة فيشر احملسوبة فقد أكدت املعنوية  ،النموذج

  ،ي بصفة خاصةعامة والوضع الزراع كثري من األحيان مع املنطق االقتصادي وجاءت لتعرب عن الواقع االقتصادي يف اجلزائر بصفة
  : حيث من خالل النتائج القياسية املتحصل عليها تبني أن

هناك عالقة وطيدة بني استعمال العتاد واملكننة يف القطاع الزراعي اجلزائري بالناتج : عالقة العتاد والمكننة بالناتج الزراعي . ب
واملكننة والناتج الزراعي وهذا إن دل فإمنا يدل على  السالبة أي العالقة العكسية بني العتاد اإلشارةالزراعي لكن النتائج أظهرت 

أما إذا أخدنا العالقة اخلطية البسيطة  ،االستعمال غري العقالين للعتاد يف القطاع الزراعي اجلزائري مما أثر سلبا على النتائج املأمولة
د استعمال املكننة والعتاد زاد الناتج الزراعي وهذا ما للعتاد و املكننة فيظهر حقيقة النظرية االقتصادية بالعالقة املوجبة بني كلما زا

  : يؤكده النموذج التايل

  
ملتغرية املساحات  إحصائيةمن خالل نتائج الدراسة تبني أن هناك داللة : عالقة المساحات المزروعة بالناتج الزراعي . ت

يف جمال استصالح  إجرائيةن اجلزائر اختذت سياسات املزروعة على الناتج الزراعي والعالقة املوجبة وهذا إن دل فإمنا يدل على أ
  الزراعي  اإلنتاجالزراعية وزيادة املساحات املزروعة املسقية مما زاد من فعالية  األراضي

أثبتت متغرية القوى العاملة الناشطة يف القطاع  واإلحصائيةمن الناحية القياسية : عالقة القوى العاملة بالناتج الزراعي . ث
ويتها يف النموذج املقدر لكن بالعكس وهذا راجع إىل هجرة اليد العاملة من القطاع الزراعي والنزوح الريفي وقلة اخلربة الزراعي معن

ضعيفة ونشاطها مومسي بسبب قلة احلوافز وعدم التغطية الصحية  وإنتاجيتهاكو�ا غري مدربة   إىل باإلضافةيف امليدان الفالحي 
  . لقطاعوالتأمينية ألغلب العمال يف ا

زوتية فهو معنوي أي يؤثر األمسدة سواء الفوسفاتية أو اآل إنتاجأما باقي املتغريات فكلها معنوية يف النموذج ففيما خيص 
حلالة االقتصاد اجلزائري فأثبتت العكس باإلشارة  أيديناية معادلة النموذج املقدر بني صعلى الناتج الزراعي إال أن خصو  إجيابا

  .   األزمةيفسر غالء األمسدة يف السوق اجلزائرية وعدم استعماهلا بالقدر واملعايري السالبة وهذا ما 
  : دالة الفجوة الغذائية .2

الفجوة : لدراسة دالة الفجوة والعوامل املؤثرة فيها اعتمدنا على النموذج القياسي الذي يتضمن متغريات الدراسة املختارة التالية
: كما قمنا باختيار العوامل املؤثرة فيه باعتبارها متغريات مستقلة أي مؤثرة واليت هي كما يلي  ،عباعتبارها املتغري التاب الغذائية

متوسط نصيب الفرد من  ،الكثافة السكانية ممثلة يف عدد السكان ،القوى العاملة يف القطاع الزراعي ،املساحات املزروعة سنويا
األمسدة  إنتاج) املكننة(العتاد  ،الواردات ،الصادرات ،االنفتاح التجاري ،يمتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراع ،الناتج احمللي

   .األمسدة الفوسفاتية إنتاج ،زوتيةآلا
Y2  : الغذائيةالفجوة.  
X4 : قيمة الصادرات  
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X5  : قيمة الواردات  
X6 : املساحات املدروسة  
X7 : القوى العاملة  
X9  : متوسط نصيب الفرد من الناتج  

X10 : اإلمجايلنصيب الفرد من الناتج احمللي متوسط  
  : حيث من خالل هذه املتغريات مت بناء منوذج االحندار اخلطي التايل للعالقة اليت تربط الناتج الزراعي بالعوامل املؤثرة به

Y2 = a + b4 x4 + b5 x5 + b6 x6 + b7 x7 +b9 x9 + b10 x10 
باعتبار أن هذه الفرتة من  2015إىل غاية سنة  1995عينة الدراسة من سنة  إن املعادلة ناجتة عن ضم مجيع املشاهدات للسنوات

 2015إىل سنة  2000خصوصا يف الفرتة املمتدة من سنة تبار أن اجلزائر يف هذه الفرتة و بني أهم الفرتات التنموية يف اجلزائر وباع
اجلاهز  اإلحصائيالنموذج سوف نستعني بالربنامج أن لتقدير هذه املعادلة أو  ،جد هامة يف القطاع الزراعي اتفاقيةسياسة 

eviews وباستعمال طرقة املربعات الصغرى حتصلنا على النتائج التالية كما هي موضحة يف الشكل التايل   :  
  تقدير النموذج باستعمال طرقة المربعات الصغرى: 04شكل رقم 

  
   Eviewsبرنامج  خمرجات باالعتماد على نيمن إعداد الباحث: المصدر                

والقياسية للنموذج املقدر أثبتت معنوية كل من الصادرات والواردات على الفجوة  اإلحصائيةإن النتائج  :التفسير االقتصادي
دلة املعا إخضاعحيث مت  ،العاملة الشغيلة بالقطاع الزراعيكما أثبتت معنوية كل من املساحات املزروعة واليد   ،يف اجلزائر الغذائية

وقياسية وبعد اجتيازها أثبتت وأكدت املعنوية الكلية للنموذج حيث إشارات  إحصائيةاملقدرة للنموذج إىل عدة اختبارات 
 .يف اجلزائر والعوامل املؤثرة فيها  الغذائيةاملعلمات املقدرة جاءت موافقة للنظرية االقتصادية وحمققة الواقع الزراعي اجلزائري للفجوة 

  : في الجزائر الغذائيةبية بين الناتج الزراعي والفجوة العالقة السب .3
كما هو معروف فإن دراسة السالسل الزمنية تتطلب دراسة جانب مهم وهو دراسة : دراسة استقرارية السالسل الزمنية . أ

حيث  ،مل املتزامنعتمد على مفهوم التكاخاصة يف الطرق اليت ت ،ال ماالستقرارية ملعرفة هل هناك جتانس بني السالسل الزمنية أ
واجلداول التالية تظهر نتائج استقرارية  ،ه النماذج البد من أن تكون هده السالسل متكاملة من نفس الدرجةذلبناء مثل ه

 ADFيف هذه املرحلة نستعمل اختبار حيث ، يف اجلزائر الغذائيةالسالسل الزمنية اخلاصة بالناتج الزراعي اجلزائري والفجوة 
نستعمل طريقة املربعات الصغرى  ADFالختبار ما إذا كانت السالسل الزمنية مستقرة أم ال، من أجل اختبار  للجذور الوحدية

MCO  لتقدير النماذج وسوف نستعني بربنامج)Eviews(،  حيث اختبارADF يقوم على الفرضيتني التاليتني:  
jf¹H: الفرضية العدمية 1:0  
1:1: الفرضية البديلة áH jf   

يعين وجود جذور وحدية وعدم استقرار السالسل الزمنية وباستبدال طريقة املربعات الصغرى العادية  0Hقبول الفرضية العدمية 
ية العدمية أي عدم استقرار السالسل فإننا نقبل الفرض. اجلدولية tاحملسوبة أكرب من :  t: يف النماذج حنصل مثال على jfلتقدير 
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حتصلنا على النتائج املبينة يف اجلداول . وهو برنامج يقوم باالختبار مباشرة  Eviewsو بتطبيق هذا االختبار باستعمال. الزمنية
  :التالية الستقرارية السالسل

  
  السالسل الزمنية المستقرة من الدرجة الصفر: 05شكل 

 القرار calADF قيمة إحصائية tabADF السلسلة 
  %1القيم احلرجة  %5احلرجة   القيم %10القيم احلرجة 

 مستقرة  2,12-  1,00-  1,06-  1,12-  الناتج 
 مستقرة  2,14-  1,05-  2,03-  2,32-  الفجوة

   Eviewsبرنامج  خمرجات باالعتماد على نيمن إعداد الباحث: المصدر             
بناء منوذج التكامل املتزامن للمتغريين  باإلمكانالسلسلتني متكاملتني من نفس الدرجة وبالتايل  أنإن من خالل النتائج تبني 

  :   املدروسني 
ميكن بناء عالقة يف املدى  نذإالسلسلتني هلما نفس درجة التكامل  أنبعدما تبني  :تقدير العالقة في المدى الطويل  . ب

 :حيث بعد التقدير وجدنا النموذج التايل، صغرىعتماد على طريقة املربعات الالطويل باال
  :06شكل رقم 

TC=C(1)+C(2)*IID   
 Coefficie

nt 
Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) 120.359 0.507864 4.645309 0.0001 
C(2) 89.000 0.000375 1.254742 0.2190 

   Eviewsبرنامج  خمرجات باالعتماد على نيعداد الباحثمن إ:  المصدر                    
yy 023.8935.1202 +=  

)25.1(           )64.4(  
لك بالنظر يف جدول مكينون وبالتايل ال ميكن بناء منوذج تصحيح اخلطأ ذأما اختبارات البواقي فأثبتت عدم استقراريتها النسبية و 

ECM .  
حيث الناتج الزراعي يؤثر على الفجوة   yوالناتج الزراعي y2هناك عالقة سببية بني الفجوة الغدائية  :تفسير االقتصاديال . ت

  .يف اجلزائر الغذائية
V - النتائج والتوصيات:  

لزراعي فإ�ا على ضوء ما سبق ذكره، يتبني أن اإلنتاج الزراعي يسري بوترية متذبذبة وحىت حني تسجل معدالت منو يف الناتج ا
مما يسبب  األغذيةمقارنة مبرونة الطلب على  اإلنتاجية، حيث تنخفض مرونة العرض ا مقارنة مبعدل منو الطلب احملليضعيفة جد

بالكمية وهذا يوضع  أوعجزا غذائيا يتم تلبيته عن طريق الواردات اليت سجلت ارتفاعا مطردا طيلة فرتة الدراسة سواء بالقيمة 
من اجل تطويره، ومن بني األسباب اليت تساهم يف  أنفقتالذي يعانيه القطاع الزراعي رغم املبالغ املالية اليت مقدار القصور 

  : الزراعي اإلنتاجضعف 
العامل رغم التزايد املستمر يف املساحات املزروعة والتزايد يف استخدام العمالة الزراعية  إنتاجيةاهلكتار وضعف  إنتاجيةضعف  -

 .سبب زيادة كبرية يف اإلنتاجال ت أ�ا إىل
وهذا  اإلنتاجوعلى ربح الفالح وبالتايل على احلافز املادي لتكثيف  اإلنتاجالزراعية املروية يؤثر على مردودية  األراضينقص  -

 .وطنية للزراعة املروية عرب الوطن يةجإسرتاتيبسبب عدم وضع 
 .د باالنقراضخري مثال سهل متيجة املهدّ التوسع العمراين على حساب األراضي ذات اخلصوبة العالية و  -
غياب الزراعة املتخصصة يف املنتوج (والطبيعة املناخية لكل منطقة من مناطق الوطن  تتالءموطنية  إنتاجيةعدم وضع خطط  -

 ).الواحد ذات الكثافة العالية
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 إىلاالستثمارات الزراعية  أصحابوب منافسة املنتوج األجنيب للمنتوج احمللي بسبب سياسة االسترياد املفرطة مما يسبب �ر  -
 .اإلنتاججتارية بدل  أنشطة

  :ومن بني املقرتحات اليت توصي �ا الدراسة
الحني من النشاط الف أشباهمن اجل سحب  اإلنتاجبسياسة الدعم بعد  وإحالهلاالتخلي عن سياسة الدعم القبلي للفالحني  -

 وحتفيز املنتجني؛
 ؛املياه للفالحني من اجل زيادة املساحة الزراعية املروية لإيصاوطنية تضمن  يةجإسرتاتيوضع  -
 ؛توجيه االستثمارات الزراعية باجتاه املناطق ذات امليزة النسبية يف احملاصيل اخلاصة �ا على غرار الصحراء واهلضاب والسهوب -
 ).واحلبوب األلبان(الزراعي االسرتاتيجي  اإلنتاجتوفري التمويل الالزم واملرافقة للمشاريع ذات  -
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