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د .أحمـد سالمـي

جامعة ورقمة -الجزائر

ممخص :

نهدف من هذه الد ارةذة إلذ رصذد وتحميذل الحالذة الراهنذة لتنتذاج المحمذ مذن الح ذوب

فضذ نذن صذيا ة نمذوهج قياةذ تنتذاج الح ذوب وت ذديم رسيذة مةذت مية واةتشذرافية اتجاهاتذ
ف آفاق  0202وهلك اةتخدام منهجية " وكس-جينكينز" لمتن س .نتائج الد ارةذة تشذير إلذ

ن

اإلنتاج المحم لمح ذوب ت يذزال قاصذ ار نمذ تم يذة الطمذب المحمذ المت ازيذد و ن هذها اإلنتذاج لذن

يتجاوز ف

حةن حوال حاجز  6366مميون طن ف آفاق  0202ف م ا ل احتياجات تفوق

 8مميذون طذن إها مذا تواصذل نمذو اإلنتذاج نمذ نفذس الذوتيرة التذ يت عهذا حاليذا .مذن هنذا ف نذ
يمكذن تصذور المشذكمة الذهائيذة التذ ةذتحدث ومذا يت ذ هلذك مذن ن ذا اقتصذادية وةياةذية

خاصة إها ما صاحب هلك ندرة ف العمذ ت األجن يذة ال زمذة ل ةذتيراد هلذك ن ةذعار الذنفط
تعذذرف حاليذذا ه وطذذا حذذادا ونذذدم اةذذت رار .لذذها وصذذت الد ارةذذة ذ ن تةذذع الدولذذة إل ذ إنذذادة
اتنت ذذار لم طذذاع الز ارن ذ ضذذمن الةياةذذة اتقتصذذادية ومذذني األولويذذة لتحةذذين وتك يذذف إنتذذاج

الح وب هلك ن المدخل الصحيي لتفادي مخاطر الت عية الذهائية لمخارج.
الكمم ذذات المفتاحي ذذة  :تن ذذس ن انت ذذاج ح ذذوب ن منهجي ذذة ذذوكس جينكن ذذز ن اكتف ذذا هاتذ ذ ن ت عي ذذة
هائية.

Abstract:
This study aims to monitor and analyze the current state of domestic
cereal production, as well as to formulate of an econometric model for grain
production and provide future projections for 2020 using the Box-Jenkins
methodology. The results of the study indicate that domestic cereal production is still
limited to meet growing domestic demand, and that this production will not exceed at
best the 6.33 million tons limit in the 2020 prospects, compared to needs of more than
8 million tons, if production continues at the same pace as Follow them now. Hence,
it is possible to imagine the food problem that will occur, and the consequent
economic and political burdens, especially if accompanied by the scarcity of foreign
exchange necessary for import, as oil prices are currently known as a sharp decline
and instability. Therefore, the study recommended that the state seek to rehabilitate
the agricultural sector within the economic policy, and give priority to improving and
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intensifying the production of grain, as it is the right way to avoid the risks of food
dependency abroad.
Key Words: prediction; cereals; Box Jenkins Methodology; Self-sufficiency; Food
dependency.

تمهيد :

تعيش الجزائر مفارقة ك يرة حاليا ن فالجزائر ر م نها ك ر دولذة إفري يذة مةذاحة وتمتمذك

إمكانذذات زرانيذذة معت ذرة إت نهذذا تعذذد مةذذتوردا رئيةذذيا لمح ذذوب حيذذث تشذذير يانذذات المجمذذس
الذذدول لمح ذذوب  International Grains Councilلمموةذذم  0207/0206إلذ
الث ك ر دولة مةتوردة لم مي نم المةتوى العالم

ن الج ازئذذر تعذذد

كميذة مةذتوردة وصذمت إلذ  830مميذون

طذذن وهذذو مذذا يم ذذل  %5مذذن إجمذذال واردات ال مذذي فذ العذذالم التذ ت مذ  06436مميذذون طذذن
وهها عد مصر ( 0030مميون طن) واندونيةيا ( 0230مميون طذن) وال انيذة نر يذا يوافري يذا عذد

مصذر .1و ذالر م مذن وفذرة األ ارضذ

حيذث ن مةذاحة الج ازئذر ت مذ نحذو  034مميذون كذذم 0إت

ن األ ارض ذ الصذذالحة لمز ارنذذة ت ذذدر نحذذو  %6مذذن هذذه المةذذاحة وت م ذ المةذذاحة المةذذتذمة

فعميا نحو  %037من المةاحة هه ف ط وهو ما دى إل

ن تعان الجزائر من نجز هيكم

ك يذذر ف ذ اإلمذذدادات الذهائيذذة الت ذ مذذن المذذرجي ن تةذذتمر نم ذ الذذر م مذذن الخطذذط الطموحذذة
لزيادة اإلنتاج.
ووف ا ل اندة يانات منظمة األ هيذة والز ارنذة لممذم المتحذدة  FAOاةذتوردت الج ازئذر

مذذن الح ذذوب لعذذام  0204نحذذو  00346مميذذون طذذن و  02307مميذذون طذذن فذ  .0206هذذها مذذا
جعذذل فذذاتورة اةذذتيراد الح ذذوب يمذذة حيذذث مذذذت  6364مميذذار دوتر ف ذ  .0204وحةذذب نفذذس
المنظمة ف ن نصذيب الفذرد مذن اةذته ك الح ذوب قذد تضذانف ك ذر مذن الضذعف فذ الةذنوات
الخمةين الماضية إل  085كيمو راما لمفرد ةنويا.
و شارت منظمة  FAOإل

ن "حتذ فذ ةذنوات اإلنتذاج المحمذ الذوفير فذ ن الج ازئذر تعتمذد

انتم ذذادا ك يذ ذ ار نمذ ذ واردات الح ذذوب م ذذن الة ذذوق الدولي ذذة" ن ف ذذالجزائر اة ذذتوردت فذ ذ الة ذذنوات
الخمس الماضية مذا متوةذط  6م يذين طذن مذن ال مذي حيذث مذ متوةذط اةذته كها المحمذ
 %72وهكها تصنف الجزائر نم

نها "مةتهمك رئية لمح وب".

وف الح ي ية فاةتمرار لجو الجزائر إل الةوق الدولية لتذطية احتياجاتها من الح وب

خ ل كل موةم حصاد ما هو إت دليل نم فشل الخطط الوطنية المنص ة ف قطذاع الف حذة
وتع ر اآلدا الحكذوم فذ كةذب رهذان اتكتفذا الذهات مذن الح ذوب حمذول ةذنة  .0202ف عذد
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ك ر من  06ةنة من تط يق المخطط الوطن لمتنمية الريفية الهي كمف الخزينة العمومية نحو
 535مميار دوتر ت ت اليوم اتحصائيات المخيفة لمديوان الوطن لمح وب لتطرح تةذاست حذول
نجانة الةياةات المط ة ف هها ال طاع عد ن ت ن انتاج الجزائر مذن الح ذوب قذارب 4
مميون طذن موةذم حصذاد  0205فذ حذين قذدرت فيذ اتحتياجذات الةذنوية ذ ك ر مذن  8مميذون
طذن فذ المتوةذط .وت ازلذذت حجذة الظذذروف المناخيذة يذذر المواتيذة لز ارنذذة الح ذوب فذ الج ازئذذر
هذ الةذ ب ذذالر م مذذن ن قطذذاع الف حذذة هذذو مذذن هذذم و نج ذ المذوارد ال ديمذذة لمذذداخيل معظذذم

الدول األجن ية.
وتعذذد د ارة ذذة مة ذذت ل انتذذاج الح ذذوب م ذذن الجوانذذب المهم ذذة فذ ذ ت يذذيم حال ذذة األم ذذن الذ ذذهائ
لمدولذذة و التذذال

رمجذذة اإلنتذذاج وف ذذا لمحاجذذة اتةذذته كية وم ذذدار نمذذو الطمذذب وم ذذدار الكميذذة

الواجب اةتيرادها و زرانتها.
 .0إشكالية الدراسة :

تت مور اإلشكالية الرئيةية الت نةع لمعالجتها ف الةسال الرئية التال :

ما هو واق انتاج الح وب ف الج ازئر وما ه اتجاهات المةت مية حت آفاق 2020؟

 .0فرضيات الدراسة :

ت ةيةا نم ما ت دم انتمدنا الفرضية التالية ك ةاس لمناقشة موضوع الدراةة وه :

انتاج الح وب ف الجزائر مته هب و ير مةت ر ويتج نحو الت اطس نم المدى ال صير.

 .4أهداف الدراسة :

تةع هه الدراةة إل اإلجا ة نم الةذسال الذوارد صذفة ةاةذية فذ اإلشذكالية واخت ذار

مدى صحة الفرضية المت ناة وه

اختصار تتم ل ف ن طتين ةاةيتين هما :

 رصد وتحميل لمحالة الراهنة تنتاج الح وب ف الجزائر ن

 صيا ة نموهج قياة تنتاج الح وب وت ديم رسية مةت مية واةتشرافية اتجاهات ف آفاق
.2020
 .2منهج الدراسة :

لتجا ة نم

اإلشكالية المطروحة وتح يق هداف الدراةة ةن وم اةتخدام المنهج الوصف

التحميم تةتعراض واق انتاج الح وب ف الجزائر خ ل الفترة ( ,)0204-0972كما ةنعتمد
نم

المنهج اإلحصائ

الوصف
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نند نممية التن س العمم

يم اإلنتاج .وهها من خ ل
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اتةتعانة مجمونة من األدوات اإلحصائية الت
والتحميل اتقتصادي الكم

توفرها لنا م ادئ النظرية اإلحصائية

اتةتعانة ال رامج اتحصائية  Eviews9و  .Gretlو اةتخدام

منهجية " وكس-جينكنز" .وةتعتمد الدراةة نم ندة مصادر لم يانات من هه المصادر :
يواحصا ات المنظمة العر ية لمتنمية الزرانية وقاندة يانات
قاندة يانات ال نك الدول
منظمة األ هية والزرانة لممم المتحدة .FAO
 .5مخطط الدراسة :

قصد المعالجة المنهجية لموضوع اإلشكالية تطمب األمر ت ةيم ال حث إل محورين إ نين :
المحور األول :وينصب نم اةتعراض مفهوم األمن الذهائ

إضافة إل الوقوف نند تطور

وض انتاج الح وب ف الجزائر ن
المحور ال ان  :وكرس لمدراةة ال ياةية ونممية التن س انتاج الح وب وتختتم الدراةة
اةتنتاجات وتوصيات.
 .6مرجعية الدراسة :

ل د تم الرجوع إل األد يات من حاث ودوريات لمتعرف نم الجهود والدراةات الةا ة

هات الصمة والت تناولت الموضوع ف الجزائر .يوان هه الدراةات قد تناولت موضوع ال حث
من جوانب مختمفة نهكر منها ما يم :
 حذث عبــد الــرزاق بــن الـزاوي وحــافي أمــين بوزيــدي ()0206

2

فذ ت ذذدير واةتشذراف

الفجوة الذهائية لمح وب ف الجزائر وهلك نن الفترة ( )0206-0994و تط يق ت نية
التحميل الطيف  .وقد شارت النتائج إل

ن الفجوة الذهائية لمح ذوب ةذوف تتةذ ننذد

فذذق  0207وننذذد حذذدود  0306مميذذون طذذن .وقذذد شذذارت الد ارةذذة إل ذ ضذذرورة إقامذذة
ش ذراكة نر يذذة قويذذة والتركيذذز نم ذ اإلنتذذاج الز ارن ذ

والصنانات المةاندة.

واتهتمذذام الصذذنانات الذهائيذذة
3

 حذث امـوالي عمــي هـواري وتســابت عبــد الرحمـان وعدوكــة لخضـر ( ، )6106والذذهي
اةتهدف دراةة ت ير الدنم الحكوم لم طاع الف ح نم نمو اتنتذاج الف حذ فذ
الج ازئذذر اةذذتخدام يانذذات ةذذنوية خ ذ ل الفت ذرة  . 0200-0972ويةذذتند هذذها التحميذذل
ال ذ نمذذوهج اتنحذذدار ال ذهات لمفج ذوات الزمنيذذة الموزنذذة المت اطئذذة  .ARDLنتذذائج
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الدراةة تشذير الذ

ن الذدنم الف حذ

ف المدى ال صير ول

يذس ر ايجا يذا نمذ النمذو الف حذ فذ الج ازئذر

ار ةم يا نم اتنتاج الف ح ف المدى الطويل.

 حذث عـامر عـامر أحمـد ( 4 )0202فذ محاولذة نمهجذة وت ذدير الفجذوة الذهائيذة فذ
الج ازئذر حيذذث تطذذرق إلذ تطذذور العجذذز الذذذهائ

ذذم صذذيا ة نمذذوهج لمفجذذوة الذهائيذذة

وت دير معالم والتن س مةار فذ المةذت ل طري ذة اتنحذدار ذم طري ذة . ARIMA
وخمص ذذت الد ارة ذذة إلذ ذ تمهي ذذد ةمة ذذمة الفج ذذوة الذهائي ذذة ن ذذن طري ذذق النم ذذوهج التن ذذسي
( ARIMA(2,0,0كما شارت النتائج إل
تم يذذة الطمذذب المحم ذ المت ازيذذد نم ذ الذذذها

تتطور نحو األةو .
 حث عيسى بن ناصر ()0225
وخمصت الدراةة إل

5

ن اإلنتاج الزران ت يزال قاص ار نم

األمذذر الذذهي يعن ذ

ن المشذذكمة الذهائيذذة

فذ مشذكمة الذذها فذ الج ازئذر وةياةذات ن جهذا

ن الجزائر تواج ف الوقت الراهن مشذكمة هائيذة حذادة تتحذدد

م محه ذذا فذ ذ ت ازي ذذد اتنتم ذذاد نمذ ذ الخ ذذارج فذ ذ تذطي ذذة اتحتياج ذذات الذهائي ذذة ةذ ذ ب
قصذذور اإلنت ذذاج الز ارنذ ذ الذذوطن ن ذذن مواجه ذذة تط ذذور اتة ذذته ك الذ ذذهائ لمة ذذكان
وكهلك ارتفاع نة ة ندد الةكان الف ار الهين يعانون من ن ص الذها وةو التذهية.

ويمكذذن ن تذذزداد الوضذذعية خطذذورة ة ذ ب ي تذذدهور ف ذ نائذذدات المحروقذذات فعذذل
انخفاض األةعار وحجم الطمب.

 ح ت فوزيـة غـربي ( ،6 )6118ف الزرانة الجزائرية ين اتكتفا والت عية وتمحورت
اتشذكالية حذول قذدرة الز ارنذة الجزائريذة نمذ تح يذق اتكتفذا الذهات فذ المذواد هات

اتةذته ك الواةذ

ال طاع الزران ي

ن

مذا يضذمن لهذا اةذت ت اقتصذاديا .وخمصذت الد ارةذة إلذ

ير مةت ر ويعرف حالة من الته هب ف مةذتويات اإلنتذاج ن

حيث يعجز نم تم ية الطمب المحم

إت المجو لمخارج وهلذك اةذتيراد مذا يعذادل

 % 75من اتحتياجات المحميةن وف هها الصدد تعد الجزائر مذن وائذل دول العذالم
المةذذتوردة لمذذذها  .وت ذ الز ارنذذة الجزائريذذة تعذذرف نج ذ از مزمنذذا ف ذ تم يذذة احتياجذذات
الطمب المحم و خاصة ف مجال الح ذوب ن لتةذتمر ذهلك ت عيتهذا لمخذارج .و التذال

ةذذوف تكذذون مهمذذة ال طذذاع الز ارن ذ
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لذذيس تح يذذق اتكتفذذا الذذهات ف ذ مجذذال الذذذها
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الهي يةتحيل مو

در اهتمام تحةين مةتوى األمذن

ف ظل المعطيات الراهنة

الذهائ .
نرى من الدراةات الةا ة ن ال اح ين حاولوا من خ ل نمالهم معرفذة الوضذ العذام ل طذاع
الز ارنذة الجزائريذة و هذم الةياةذات المت عذة لتح يذق اتكتفذا الذهات والحذد مذن اتةذاع هذوة الفجذوة
الذهائية ف الجزائر وهه الدراةة ةتكون ل نة إضافية لممةاهمة ف هها المنح .
-Iمفهوم األمن الغذائي:

ف

قد نرف األمن الذهائ

مستمر ال مة العالم

لم هية لعام  1974نم النحو

التال " :توافر إمدادات هائية نالمية كافية من المواد الذهائية األةاةية ف جمي األوقات من
جل الحفاظ نم

التوة المطرد ف

اةته ك األ هية والتعويض نن الت م ات ف

اإلنتاج

واألةعار" .7وف نام  1983وةعت المنظمة مفهومها ليشمل ..." :وضمان حصول جمي

الناس ف جمي األوقات نم إمكانية الوصول المادي واتقتصادي إل الذها األةاة الهي

يحتاجون إلي  ."8ويرت ط مفهوم األمن الذهائ

العديد من المتذيرات

كةيادة الكفا ة

اتنتاجية لعرض الذها ن توفر األدوات الدانمة واألنظمة المسةةاتية المةاندة لتنتاج
الزران

حيث تتمكن كل فئات المجتم من تح يق تذهية كافية ةوا ف

الط يعية و الطارئة ( ظروف مناخية و صدمات اقتصادية النمو الديمذراف

ظل الظروف

ك ر من نظير

الذهائ ) .9ويتح ق "األمن الذهائ نندما تتاح لمناس كافة ف كل األوقات فرص الحصول
ماديا وااقتصاديا نم

هية كافية وةميمة ومذهية تم

10

موفور النشاط والصحة " .
اةتنادا إل

لمحصول نم

حاجاتهم و هواقهم الذهائية لك يعيشوا

التعريف المهكور آنفا تعت ر ر عة جوانب مميزة ومتشا كة ةاةية

األمن الذهائ

وه

11

 :التوافر والوصول واتةتخدام واتةت رار  .يوان توفر

الذها يعت ر م ار ضروريا لضمان األمن الذهائ ولكن ي

شرطا ليس كافيا لتح يق الوصول

إلي  .12يوان توفر الذها يرت ط عرض الةم الذهائية نونية جيدة وكمية كافية اتنتماد نم
اإلنتاج المحم

الواردات.13

والتجارة الخارجية شريطة ن تكون نة ة اإلنتاج المحم

ك ر من كمية

 -IIاالنتاج الوطني لمحبوب في الجزائر
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-0هيكل انتاج الحبوب :

تحتل شع ة الح وب ف الجزائر مكانة اةتراتيجية هامة ف المنظومة الذهائية واتقتصاد

الوطن

حيث تخصص نحو  636مميون هكتار كل نام لمحاصيل الح وب الت يزرع منها

حوال  035مميون هكتار من ال مي الصمب و  0مميون هكتار الشعير و  622222هكتار

من ال مي المين و  022 222هكتار ف ط لمخرطال  .14و التال

يت

ف

م دمة الح وب

ال مي الصمب يمي الشعير و خي ار ال مي المين حيث تشير ال يانات المتعم ة اتنتاج الوطن
من الح وب لمموةم  0205/0204كما ي ين الشكل ال يان

التال

ن ال مي الصمب م ل

نة ة  %55من اتنتاج ن الشعير م ل نة ة  %08و خي ار ال مي المين نة ة  %07من
اتنتاج كما قدرت انتاجية الهكتار الواحد ذ  05قنطار ف الهكتار.
الشكل ( : )0هيكل اإلنتاج الوطني لمحبوب لمموسم 0105/0102

المصدر  :إنداد ال احث

-0تطور اإلنتاج الوطني لمحبوب :
نرف اإلنتاج الوطن

لمح وب حاتت ته هب وت م ات ننيفة تراوحت ين الزيادة

والن صان خ ل مراحل تاريخية مختمفة حيث ن لم يتطور طري ة نادية ن ف ان اتحت ل
كانت الجزائر تذط الطمب المحم وتصدر الفائض من
العدد الثالث والعشرون جوان 8102

ويحتل ال مي النصيب األك ر من
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الصادرات الف حية ين كانت الجزائر من ك ر المصدرين وكانت فرنةا والوتيات المتحدة

من هم المةتوردين لم مي الجزائري .15لكن ما ل ث ن تراج اإلنتاج شكل ممفت

ةب

تداخل ندة نوامل لعل رزها انخفاض ةعار ال مي ف الةوق العالمية م ا ل ارتفاع ةعار
الخمور وخاصة ف

فرنةا ين تم تخريب مةاحات شاةعة مزرونة شجار الكروم لكونها

مصا ة عض األمراض ولةد هها الن ص نم مةتوى الخمور ف د ت رر ت ميص المةاحات
المزرونة الح وب لصالي زرانة شجار الكروم وخاصة ف

و يت هه الوضعية ترواح مكانها حت

عد اتةت ل.16

األراض

التا عة لممعمرين

وقد شهدت مةتويات اإلنتاج الوطن من الح وب ف فترة الة عينات وال مانينات وحت
منتصف التةعينيات كميات مته ه ة من ةنة ألخرى يوان كان اتنخفاض هو الةائد حيث
ت تكف لمطمب المحم المتزايد .فف الفترة ( )0995-0972م متوةط انتاج الح وب شت
نوانها نحو  09354مميون قنطار ةنويا ونرف اإلنتاج ت م ات ين الزيادة والن صان .فعم
ة يل الم ال عد ن ةجل اإلنتاج رقما قياةيا ةنة  0975نحو  06382مميون قنطار معدل
نمو قدر  %80نة ة ال

 04382( 0974مميون قنطار) انخفض خ ل ةنت

 0976و

 0977ذ ( )%04-و ( )%50-حيث م اإلنتاج  06306مميون قنطار و  00340مميون
قنطار نم الترتيب .ليتحةن هها اإلنتاج فيما عد خ ل الةنوات  0978ن  0979و 0982

حيث م اإلنتاج  05368مميون قنطار ن  06302مميون قنطار و  04309مميون قنطار نم
الترتيب .م يعود ل نخفاض ف

الةنوات  0980ن  0980و  0986حيث ح ق اإلنتاج

 08360مميون قنطار ن  05304مميون قنطار و  00392مميون قنطار نم
الحالة تتكرر اةتمرار نم

مر الةنوات ال ح ة .فعم

ة يل الم ال ح ق اإلنتاج ف

 0996رقما قياةيا ذ  49مميون قنطار م ارنة ةنة  0995الت
قنطار مةج

الترتيب .وهه

ةنة

لم تتجاوز  0034مميون

هلك معدل نمو قدر  %009لينخفض ةنة  0997إل  837مميون قنطار

( )%80-م يرتف مرة خرى ف  0998ليتجاوز الذ  62مميون قنطار ( )%048م يعود
ل نخفاض ف

 0999تةجيم  02302مميون قنطار ( .)%66-وتعت ر الظروف المناخية

من هم األة اب ف

ههة الت م ات كما ن التدا ير واإلج ار ات المتخهة لتحةين اإلنتاج لم

تكن هات فعالية لدرجة مةاهمتها ف زيادة اإلنتاج.
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وقد تميزت الفترة ( )0228-0222شكل نام نوع من الت م ات ال ةيطة ف اإلنتاج
حيث م متوةط الفترة نحو  0635مميون قنطار .وتميزت ةنة  0229زيادة قياةية وتحةن
ك ير ف إنتاج الح وب ين م معدل نمو قدر  %040م ارنة ذ  0228حجم انتاج وصل
إل  5035مميون قنطار ويرج هلك إل تةاقط األمطار كميات كافية الدرجة األول
إل

الزيادة ف

الدنم الحكوم

م

ل طاع الزرانة حيث شممت الةياةات الحكومية رف ةعر

ش ار ال مي من الف حين م ت ديم ال روض وكهلك خفض ةعار األةمدة.

لكن ما ل ذث ن ت ارجذ اإلنتذاج نذن المةذتوى ال ياةذ الذهي نرفذ موةذم  0229إلذ 42
مميذذون قنطذذار ةذذنة  0202و  6730مميذذون قنطذذار ةذذنة  0200ي معذذدل انخفذذاض قذذدر ذ ذ
ويعذذود هذذها اتنخفذذاض إلذ جممذذة مذذن األةذ اب رزهذذا :ال ذذرد الذذهي

 %04و %7نمذ التذوال

صذذاب عذذض المنذذاطق إضذذافة إل ذ الح ارئذذق الناجمذذة نذذن ارتفذذاع درجذذات الح ذ اررة ف ذ موةذذم

الصيف وكها مشكل التةويق ة ب ندم ص حية المةالك الت تر ط ذين األ ارضذ الف حيذة
و مذاكن التةذوق خاصذة خذ ل تةذاقط األمطذار التذ تذمذر المةذالك الميذا واألوحذال وهذو مذا
يعيق حركة المزارنين ويذسدي إلذ إتذ ف معظذم المحاصذيل .ضذف إلذ هلذك ظذاهرة الجفذاف
الناتجذذة نذذن نذذدرة الميذذا ف ذ
التذيذرات المناخيذذة التذ

لمجزائر الت ت

نحذذا ك ي ذرة مذذن ال ذ د والت ذ ت ض ذ نم ذ مةذذاحات ك ي ذرة وكذذها

دت إلذ ظذذاهرة التصذذحر والتذ تهذذدد العديذذد مذذن المةذذاحات الزرانيذذة

راضيها معرضة لمتصحر الجزئ

و الكامل ف حدود  %44مذن صذل 9
17

م يين هكتار مزرونة وتخةذر ةذنويا  7222هكتذار مذن األ ارضذ نتيجذة التصذحر  .وترتذب
نم ذ هلذذك ت ارج ذ وت مذذص الرقعذذة الزرانيذذة واأل ارض ذ الصذذالحة لمز ارنذذة ممذذا دى إل ذ ت ارج ذ

إنتاجية المحاصيل من الح وب والذها و يرها نم وج نام.
تشذذير يانذذات  2011إل ذ

ن منتذذوج الح ذذوب يعتمذذد نم ذ الذذواردات شذذكل واة ذ ن وفيمذذا

يخص الوفرة الذهائية النة ة لمفرد ف ن اتنتاج الوطن لمح وب م  20.2كم لمفرد ف حذين
الذ ذواردات مذ ذذت  205.4كمذ ذ لمف ذذرد ونميذ ذ فذ ذ ن المجم ذذوع  225.6كمذ ذ لمف ذذرد ي ن مع ذذدل
التذطيذذة  %22.02ف ذذط و مذذا نذذن الوتيذذات ال ارئذذدة فذ انتذذاج الح ذذوب فهذ وتيذذة ةذذطيف ن م
ال ذ ذواق و تي ذذارت .و النةذ ذ ة لم م ذذديات ال ارئ ذذدة فنج ذذد مدي ذذة ا ذذار (خنش ذذمة) ن مدي ذذة فكيرين ذذة ( م

ال ذواق ) و مديذذة نذذين ن يذذد (قةذذنطينة) .18وقذذد ةذذجمت ةذذنة  0200ارتفانذذا ف ذ مةذذتوى انتذذاج
الح ذوب الذهي وصذل إلذ  5036مميذون قنطذذار معذدل نمذو قذدر  %68م ارنذة الموةذم الفذذارط
العدد الثالث والعشرون جوان 8102
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ذذم ت ارج ذ إل ذ  4930مميذذون قنطذذار ف ذ  0206ليذذنخفض مذذن جديذذد إل ذ حذذدود  6435مميذذون
قنطذار فذ موةذذم  .0204ويرجذ التذذدهور فذ محصذذول الح ذذوب خذ ل ةذذنت  0206و0204
شكل خاص إل الحرائق حيث كشفت المحافظذة العامذة لمذا ذات ن الح ارئذق دت إلذ هذ ك
 92لذف هكتذار فذ الموةذم  0206/0200و 00لذف هكتذار فذ الموةذم  . 0204/0206وقذد
وصذذل حصذذاد الح ذذوب خ ذ ل ةذذنة  0205إل ذ نحذذو  42مميذذون قنطذذار وارتف ذ إنتذذاج الح ذذوب
نةذ ذ ة  %05.94م ارن ذذة مذ ذ ة ذذنة  0204نمذ ذ الذ ذذر م م ذذن ع ذذض الظذذذروف المناخي ذذة يذ ذذر

المواتيذة .ويةذذاهم ت ارجذ المحصذول فذ ارتفذذاع الذواردات ف ذذد مذذذت فذاتورة واردات الح ذذوب فذ
 0205ما قيمت  6356مميار دوتر م ا ل  6364مميار دوتر ف .0204
وقد ةجل محصول الح وب الجديد تراجعا ممحوظا ف

0206

األمطار حيث م  66مميون قنطار م ا ل  42مميون قنطار ف

فعل ن ص تةاقط

 .190205وهو من ين

ضعف المحاصيل المةجمة خ ل الةنوات الماضية ويةاهم ف نودة اترتفاع لمواردات لدر
ارتفاع اتةته ك محميا إن انخفاض إنتاج الح وب (ال مي

الن ص المةجل النظر إل

نوني والشعير) ف ةنة  0206معدل %0735

20

يعود إل جممة من العوامل منها  :تناقص

المةاحات المخصصة لزرانة الح وب تناقصاً مضطرداً إضافة إل

الواحد

تدن

إنتاج الهكتار

ضف لهلك ظاهرة الجفاف الهي ضرب عض المناطق المعروفة زرانة الح وب

تةيما تيارت وةيدي مع اس ونين تموشنت ف الذرب وت ةة ف الشرق .وتعد وتية تيارت
من هم الوتيات المنتجة لمح وب والت

تضررت ك ي ار من ظاهرة الجميد وقد دت هه

العوامل المناخية إل تراج إنتاج الح وب ذرب ال د وهه ه
الت يس ر فيها الجفاف نم اإلنتاج الف ح

الةنة ال ال ة نم التوال

خصوصا الح وب فعل ت عية زرانة الح وب

لتةاقط األمطار.
وتةع

الجزائر حاليا إل

زيادة إنتاجها من الح وب إل

حد ك ير من إنتاج ال مي

الصمب إل حوال  7مميون طن ةنويا نم مدى الفترة  0209-0205لموصول إل اتكتفا

الهات من ال مي الصمب حمول نام  .0209وتعزز الحكومة إنتاجها من خ ل تحةين الري
توةي المناطق المروية إل مميون هكتار حمول نام 0209ن فف الوقت الراهن ت يتم ري

ةوى  %00من األراض

الصالحة لمزرانة .21وكان متوةط إنتاج محصول الح وب ف

الجزائر خ ل الةنوات الخمس الماضية ( )0204-0202وال ال  4304مميون طن نم من
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متوةط الةنوات العشر ( )0229-0222وال ال  0.65مميون طن

22

ولكن ت يزال قل ك ير

من  8م يين طن ال زمة ل ةته ك.
إن اإلنتاج الوطن من الح وب يت ر ت ي ار ك ي ار الت م ات المناخية مما يجعم يت مب
ويته هب من ةنة إل

خرى .لكن الر م من هه العوامل المناخية ير اإليجا ية المتحكمة
ياب ةياةة زرانية واضحة

ف اإلنتاج إت ن الح ي ة األخرى تكمن الدرجة األول ف

المعالم واألهداف ومتواصمة ن حيث نرف ال طاع الف ح تحوتت واص حات نديدة ف فترة
زمنية قصيرة وجمها نطت ال طاع الزران دو ار انويا ف اةتراتيجية التنمية الوطنية رز
نم

مةتوى اتةت مارات المنخفضة مما دى إل

األة اب األخرى تنخفاض إنتاج الح وب ف

ك ير من

انخفاض اإلنتاج والمردودية .23ومن

الجزائر هو تعرض هها األخير إل

ف د جز

حيث قدرت كمية الفاقد والمهدر من الةم الذهائية الرئيةية ف الجزائر نام 0205

نحو  %05من إجمال ما يتم انتاج ةنويا من الذها الموج ل ةته ك وهو ما ةاهم ف
تدنئة مسشر األمن الذهائ ف الجزائر نام  0205إل مةتوى  5436ن طة من مجموع 022
ن طة كاممة

24

و هلك احتمت الجزائر المرت ة 66

25

ضمن  006دولة شممها المةي نالميا ف

مسشر األمن الذهائ لةنة  .0205كما رت ت الجزائر ف المرت ة  70نالميا لةنة  0204من
حيث انتاج الح وب.26

ونموما ف ن إنتاج الح وب ت يذط متطم ات اتةته ك المحم
حيث يصل اإلنتاج الكم

ال ال  4م يين طن إل

حوال

وي

دون الحاجيات

 %52من الطمب الم در نم

الح وب ال ال  8م يين طن وهها ر م ن الجزائر خصصت ل طاع الح وب جز ا مهما من

مواردها الزرانية تنتاجها التوافق م همية هه الةمعة لممن الذهائ فيما يتعمق اإلمدادات

المحمية وكمفة الواردات.
-4االستهالك الوطني من الحبوب :

النة ة تةته ك الح وب فيعد ال مي المصدر الرئية

حوال

لم هية األةاةية ويشكل

 %75من الةعرات الح اررية المةتهمكة .وقد شهد اةته ك ال مي الجزائري ارتفانا

طفيفا ف الةنوات األخيرة نتيجة لزيادة التحضر والنمو الةكان وتحةن ال درة الشرائية وتنوع
اةته ك مشت ات الح وب

27

ة ب ارتفاع ةعار المنتجات الحيوانية والفواك

و ةعار الخضر

إل حد ما .ضف لهلك زيادة ال درة نم الطحن ولكن من المتوق ن يظل راكدا نونا ما ف
العدد الثالث والعشرون جوان 8102
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اآلونة األخيرة حيث لم يكن هناك ي اةت مار جديد ف هها ال طاع حيث يعمل حاليا حوال

 462مطحنة ف الجزائر.28
-2واردات الحبوب :
إن المجو إل

اةتيراد الح وب هو ف ازدياد ر م الخطط والجهود اإلنمائية المتواصمة

ور م المةان لتحةين وض األمن الذهائ من خ ل اتنتاج المحم لهه الةمعة الذهائية
الرئيةية لمجزائر فمازالت الح وب إل حد عيد هم مصادر الذها لمجزائر نم صعيدي
اتنتاج الحيوان  .النة ة

اتةته ك ال شري الم اشر وف شكل ير م اشر كمدخ ت ف

لفاتورة الواردات فم مت الح وب نحو  %68من إجمال فاتورة الواردات الذهائية ف الجزائر
لةنة  0205كما نها تم ل نم واردات األ هية وت تزال فرنةا المورد الرئية لم مي ف

الجزائر حيث ن معظم الواردات لعام  0205تم ل قمي الخ ز نة ة  .29%54و هها شكمت
التجارة الخارجية ل طاع الح وب متانب اقتصادية وةياةية لمجزائر .ل د ص حت الجزائر هلك
الر م من توفر الموارد

تةتورد حوال نصف احتياجاتها من الةم الذهائية الرئيةية نم

الط يعية من األرض والميا والموارد ال شرية .فال يانات اتحصائية تشير إل
الذهائية لمجزائر ف

نام  0204ةجمت ما قيمت  9427.49مميون دوتر

الصادرات الذهائية لمجزائر ف  0204مذت  323.15مميون دوتر
الذهائية ت تذط

31

ةوى نة ة  %6340من الواردات الذهائية .ونم

ن رقام الواردات

30

ن معن

ف

حين ن

ن الصادرات

مدى الةنوات الخمس

الماضية اةتوردت الجزائر ما ين  636مميون طن و  736مميون طن من ال مي ةنويا م
الت ديرات الحالية الت تشير إل

ن إجمال الواردات قد يصل إل  830مميون طن ف الةنة

التةوي ية  0206/0205وي در ن ما ين  %75إل

الخ ز.32

 %86من هه الواردات ه

لهها ص حت الجزائر تعت ر من الدول المةتوردة الصافية لمذها

ل مي

حيث تعان من فجوة

هائية حادة ف معظم الةم الذهائية وخاصة اتةتراتيجية منها وه ف تزايد متواصل منه
ةنوات الة عينات وتفاقمت فيما عد وهو ما تة ب ف

درجة ك يرة من الت عية الذهائية

لمخارج و حيانا ندم اةت رار اجتمان وةياة  .ألن واردات الح وب ص حت تتحرك وتيرة
متةارنة من ناحية الكمية وال يمة وصارت تشذل وزنا معت ار ف تذطية اتحتياجات الذهائية
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الوطنية وه ف ارتفاع مةتمر نظ ار لعدم قدرة العرض المحم نم اإلةتجا ة لمطمب ة ب
ضعف المرونة اإلنتاجية.
-5معدالت اإلكتفاء الذاتي من الحبوب :

تحصل الجزائر نم إمداداتها الذهائية من خ ل مزيج من اتنتاج المحم والواردات

من مدان خرى و ر م مةعاها ف
الخارجية فه

ت ميص انتمادها نم

الع ود الماضية إل

ت تزال ك ر الدول اةتيرادا لمح وب الت

شهدت نةب اإلكتفا الهات

يوضحها الجدول التال :

33

المصادر

تشكل الذها األةاة  .حيث

من هها المحصول اإلةتراتيج

قيما متدنية جدا ن كما

الجدول ()  :نسب اإلكتفاء الذاتي من الحبوب في الجزائر خالل الفترة ()0102-0995
0204
0200
0202
0225
0222
0995
الةنوات
نةب
الهات

اتكتفا

من

**09388 *24.74 *25.78
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*21.65 **60396 *36.53

الح وب %
المصدر  : * :المنظمة العر ية لمتنمية الزرانية الكتاب الةنوي لتحصا ات الزرانية
العر ية نداد متفرقة.
**  :المنتدى العر لم يئة والتنمية الت رير الةنوي المنتدى العر لم يئة والتنمية ال يئة

العر ية :األمن الذهائ

يروت – ل نان  0204ص.05

إن المعطيات تشير إل
الهات

ن معدتت اتكتفا الهات

منخفضة يوان

من الح وب يض تحديات اةتراتيجية مام الجزائر يتعمق منها الذهائ

ياب اتكتفا
تةيما م

زمات ارتفاع ةعار الذها الت تضرب العالم ن فالجزائر نموما لم تح ق ت دما يعتد

ف

الةنوات العديدة الماضية اتجا ةياةاتها المر و ة المتعم ة تحةين األمن الذهائ اةتنادا إل
الذها المنتج محميا خصوصا نم صعيد الح وب .هه األخيرة الت لها همية خاصة لممن
الذهائ

ف

الجزائر هلك نها الذها الرئية

األةاة

والعمف الرئية

لم روة الحيوانية.

والم حظ ن الدولة انتمدت نم النفط الهي يوفر حاليا نحو  %97من العائدات و هممت

قطاع الزرانة لع ود طويمة وهلك عدم منحها المكانة المناة ة ف

اةتراتيجية التنمية

الجزائرية وهو ما دى إل ركود و تدهور ف مةتوى اإلنتاج الزران  .ف عيد اتةت ل كانت
العدد الثالث والعشرون جوان 8102
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الجزائر تنتج  %92من ال مي المةتهمك وحاليا ت م هه النة ة  %05من ال مي ف ط .من هنا
ندرك خطورة تحديات األمن الذهائ

وهشاشت ف

الجزائر حيث ن هها العجز تة ب ف

اةتنزاف جز ك ير من الموارد المالية لش ار الذها من الخارج وتذطية هها العجز و الر م
من الجزائر قادرة حت اآلن نم دف فاتورة الذها
العامة لمدولة مةت

إت ن هلك يشكل ن ئا ي نم الميزانية

ويةتنزف جز اً ت يةتهان

الذها ف

األةواق العالمية لةد الحاجة المتفاقمة إل

من الدخل الوطن

الهي يتج نحو

الجزائر وكان يمكن ن يوج إل

مجاتت خرى.
 -IIIالدراسة القياسية :

أوال  -التحميل اإلحصائي لسمسمة الفجوة الغذائية لمحبوب (: )PC

إن الخطوة األول ف نممية تحميل الةمةمة الزمنية هو رةذم مشذاهداتها لمعرفذة اتتجذا

العذذام لهذذا ويم ذذل الشذذكل ( )0الةمةذذمة الزمنيذذة تنت ذذاج الح ذذوب ف ذ الج ازئ ذذر .ويت ذذين مذذن قذذيم
المتذيرة ( )PCن انتذاج الح ذوب خذ ل فتذرة الد ارةذة كانذت محصذورة ذين قذل قيمذة 872207

ط ذذن مةذ ذ سجمة ة ذذنة  0997و نمذ ذ قيم ذذة  5056405ط ذذن مة ذ س
ذجمة ة ذذنة  0229متوة ذذط مذ ذ

 2547967طذذن و ذذانحراف معي ذذاري  1237038طذذن و التذذال فذ ذ ن درجذذة الت مذذب %48355
الت تسشر نم ته هب ننيف ف قيم هه المتذيذرة نظذ ار ترت ذاط منتذوج الح ذوب اتةذتراتيج
التذيرات المناخية خاصة كمية األمطار المتةاقطة.
الشكل ( :)0تطور انتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة (0971ـ)0102
5.5e+006
5e+006
4.5e+006
4e+006
3.5e+006

PC

3e+006
2.5e+006
2e+006
1.5e+006
1e+006
500000
2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975
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واضذذي مذذن خذ ل الشذذكل ( )0ن هنذذاك تذيذرات فذ انتذذاج الح ذذوب مذذن ةذذنة ألخذذرى
ف يم هها المتذيرة ت خه شك نمطيا يسول إل التزايد  .إن يانات الةمةمة المعنية هذ مجمونذة
ال ياةذات المةذجمة لممتذيذرة  PCمرت ذة حةذب زمذن وقونهذا و رياضذياً ن ذول ن كذل قيمذة فذ

الزمن  tت ا مها قيم مناظرة لها لممتذير التا

PC

ي  PCدالة ف الذزمن t

و نكتذب:

) . PC  f (t
ثانيا  -د ارسة استقرارية السمسمة : PC

ال ذذا م ذذا تتمي ذذز الة ة ذذل الزمني ذذة التذ ذ تص ذذف المتذيذ ذرات اإلقتص ذذادية الكمي ذذة ع ذذدم

اإلةت رار ,وهلذك ألن معظمهذا يتذيذر وينمذو مذ الذزمن ممذا يجعذل مذن متوةذطها وت اينهذا يذر
مةذذت رين وم ذرت طين ذذالزمن ,لذذهلك مذذن الضذذروري إخت ذذار اةذذت اررية الة ةذذل الزمنيذذة ومعرفذذة
درجة تكاممها .ويهدف اخت ار اإلةت اررية إل فحص خواص الةمةذمة الزمنيذة التذ تم ذل انتذاج
الح وب ف الجزائر خ ل الفترة (0972ذ )0204والموضحة ف الشذكل ( )0والت كذد مذن مذدى

ةكونها وتحديد رت ة تكاممها.

 فحص معامالت االرتباط الذاتي لمسمسة : PC
من ين طرق اخت ار اةت اررية الة ةل الزمنية هو فحص معام ت اترت اط الذهات
لهذذا حيذذث " تكذذون الةمةذذمة مةذذت رة إها ته ذذه ت حذذول وةذذط حةذذا

ا ذذت م ذ ت ذذاين لذذيس ل ذ

ن قة الزمن" .35و معن آخر إها كانذت معذام ت دالذة ارت اطهذا   kمعنويذا ت تختمذف نذن
الص ذذفر م ذذن ج ذذل ك ذذل  . k  0والج ذذدول ( )0ي ذذين دال ذذة اترت ذذاط ال ذذهات ال ة ذذيطة والجزئي ذذة

لمةمةمة .PC

الجدول ( : )0دالة اإلرتباط الذاتي البسيطة و الجزئية لمسمسمة PC
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المصدر  :مخرجات رنامج Eviews9
يت ين من هها الجدول ن الةمةمة ت تم ل ةيرورة هات تشويش يض كما ن دالة اترت اط
الهات لمةمةمة ت ين ن المعام ت المحةو ة من جل الفجوات  Kالت تةاوي  6 0 :و 5
معنويا تختمف نن الصفر ي نها ت

خارج مجال ال ة ي ن الةمةمة الزمنية ( )PCير

مةت رة ولتدنيم هه النتيجة نةتخدم اخت ار .Ljung-Box
 اختبار : Ljung-Box
لدراةة المعنوية الكمية لمعام ت دالة اترت اط الهات هات الفجوات األقل من  02حيث توافق
إحصائية اتخت ار المحةو ة  LBآخر قيمة ف العمود  Q  Statف الجدول ( )0ي :
20
20
Pˆk2
Pˆk2
LB  nn  2
 4545  2
 36.94   02.05; 20  31,41
k 1 n  k
k 1 45  k
ما ن اتحصا ة المحةو ة ك ر من اتحصا ة المجدولة وكهلك اتحتماتت الحرجة ( Les
 )Probabilités Critiquesل حصا ة  Q  Statكمها ت ترب و تسول إل الصفر ف ننا
نرفض فرضية العدم ال ائمة ن كل معام ت دالة اترت اط الهات

 PKمةاوية لمصفر

و التال ف ن الةمةمة الزمنية ( )PCير مةت رة.
 اختبار ديكي فولمر الموسع وفيميب بيرون :
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لت كيد النتائج الةا ة و نفيها يتطمب األمر اةتخدام اخت ارات جهر الوحدة .ور م تعدد
اخت ارات جهر الوحدة إت ننا ةوف نعتمد ف

هه الدراةة نم

اخت ارين وهما  :اخت ار

ديك ذ فولمر الموة ( )Augmented Dickey-Fullerواخت ار فيميب ذ يرون ( Phillips
 )Perronتخت ار فرضية العدم ال ائمة وجود جهر الوحدة .ويعتمد اخت ار  ADFف دراةة

اةت اررية الةمةمة  X tنم ت دير النماهج التالية طري ة المر عات الصذرى:36
p

xt   .xt 1   j xt  j 1   t

mod1 :

j 2
p

xt   .xt 1   j xt  j 1  c   t

mod2 :

j 2
p

xt   .xt 1   j xt  j 1  c  bt   t

mod3 :

j 2

حيذذث النمذذوهج ال ذذان يختمذذف نذذن األول فذ احتوائذ نمذ حذذد ا ذذت والنمذذوهج ال الذذث يختمذذف
نذذن األول وال ذذان ف ذ احتوائ ذ نم ذ حذذد ا ذذت ومتذيذذر اتجذذا زمن ذ  .ولتحديذذد طذذول الفج ذوات
الزمنيذة  Pالمناةذ ة يذتم نذادة اةذتخدام قذل قيمذة لمعيذاري  AICو  .SCو عذد حةذاب الفذذروق

األول ذ ذ  xt 1  xt 1  xt 2 والفذ ذذروق ال انيذ ذذة  xt 2  xt 2  xt 3 وت ذ ذذدير النمذ ذذوهج
طري ذ ذ ذ ذذة المر عذ ذ ذ ذذات الصذ ذ ذ ذذذرى يذ ذ ذ ذذتم اخت ذ ذ ذ ذذار الفرضذ ذ ذ ذذيتين  H 0 :   1 :ضذ ذ ذ ذذد الفرضذ ذ ذ ذذية
 . H1 :   1ف ها كانت فرضية العدم م ولة فهها يعن وجذود جذهر وحذدوي و التذال تكذون
الةمةمة الزمنية ير ةاكنة .ما النة ة تخت ار فيميب ذ يرون فيعتمد ت دير نم نفذس نمذاهج
ديك ذ فولمر  DFإت ن يختمف نن اخت ار  DFف

ن ي خه عين اتنت ذار األخطذا هات

الت ذاين يذر المتجذانس ( ) Les erreurs heteroscedastiquesوهلذك نذن طريذق نمميذة

تصحيي ير معممية إلحصا ات ديك ذ فذولمر وق ذل هذها يتعذين تحديذد نذدد فتذرات اإل طذا l
المحةو ة دتلة ندد المشاهدات :

9

l  4n 100

2

ومن المعموم ن اخت ار  ADFقائم نم فرضذية ن الةمةذمة الزمنيذة متولذدة واةذطة
نمميذة اتنحذدار الذهات  Autoregressive ARينمذا اخت ذار  PPقذائم نمذ افتذراض ك ذر
نموميذة وهذ

ن الةمةذمة الزمنيذة متولذدة واةذطة نمميذة Autoregressive Integrated

العدد الثالث والعشرون جوان 8102

57

د.ة م احمد

 Moving Average ARIMAولذها فذ ن اخت ذذار  PPلذ قذذدرة اخت اريذذة فضذذل وهذذو دق
من اخت ار  ADFتةذيما ننذدما يكذون حجذم العينذة صذذي ار وفذ حالذة تضذارب ونذدم انةذجام
نتذذائج اتخت ذذارين ف ذ ن األفضذذل اتنتمذذاد نم ذ نتذذائج اخت ذذار فيميذذب يذذرون  .37PPويجذذرى هذذها
اتخت ار ف

ر عة مراحل

38

:

 30الت ذذدير واة ذذطة  OLSلمنم ذذاهج ال

ذذة ال اندي ذذة تخت ذذار ديكذ ذ

اإلحصائيات المراف ة ن

T

1
 30ت دير الت اين قصير المدى ˆt2 :

T t 1

ˆ 2 

ذ ف ذذولمر مذ ذ حة ذذاب

حيث  ˆtتم ل ال واق ن

 36ت دير المعامل المصحي  s12المةم الت اين طويل المذدى والمةذتخرج مذن خذ ل الت اينذات
المش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتركة ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذواق النمذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاهج الةذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ة حيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذث :
l
1 T 2
i 1 T

ˆ


2
1


  ˆt ˆt i
t 
T t 1
l  1  T t i 1
i 1 
ˆˆ  1 T k  1ˆ
 t*ˆ  k مذ
 34حةذاب إحصذائية فيميذب ذ يذرون :

ˆˆ
k

s12 

 

ˆ 2
2
1

s

k

والذذهي يةذذاوي  0فذ الحالذذة الت ار يذذة ننذذدما تكذذون  ˆtتشويشذذا يضذذا .هذذه اإلحصذذائية ت ذذارن
م ال يمة الحرجة لذ .Mackinnon

وفيما يم النتائج اإلحصائية الت تم الحصول نميها من ج ار تط يق اتخت ارين الةا ين :
الجدول ( : )0نتائج اختبارات جذر الوحدة لسكون السمسمة الزمنية األصمية (في المستوى)
والمحولة (الفروق من الدرجة األولى)

نوع اتخت ار

الةمةمة

األصمية

والمحولة

اخت ار ديك فولمر الموة
()ADF

 : H 0يوجد جهر وحدة

نوع

النموهج
()0
()0
()6
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PC
ال يمة المحةو ة
ال يمة الحرجة

اتحتمال الحرج
1.454814
-1.949609
0.9615
-4.367237
-2.929734
0.0011
-6.349268

DPC
ال يمة المحةو ة
ال يمة الحرجة

اتحتمال الحرج
-8.014408
-1.948886
0.0000
-7.961479
-2.933158
0.0000
-5.838640
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()0
اخت ار فيميب يرون )(PP

()0

 : H 0يوجد جهر وحدة

()6

-3.529758
0.0001
-20.86045
-1.948686
0.0000
-35.90835
-2.931404
0.0001
-41.65551
-3.518090
0.0000

-3.515523
0.0000
-1.504920
-1.948495
0.1225
-4.436184
-2.929734
0.0009
-6.348402
-3.515523
0.0000

المصدر  :إنداد ال احث نا نم مخرجات رنامج .EViews9

من خ ل نتائج اتخت ارات الةا ة يتضي ن ال يم المحةو ة ال يمة المطم ة
النة ة لمةمةمة الزمنية  PCقل تماما من ال يم الحرجة لذ  Mackinnonالنة ة لمنموهج
( )0ف اخت ار  ADFوكها ف اخت ار  PPوما يعزز هه النتيجة هو قيم اتحتمال الحرج
األك ر من  %5وهها ي ود إل

ن الةمةمة ير مةت رة وتحتوي نم جهر وحدوي .ولكن

النة ة لمنموهجين ( )0و ( )6نجد العكس

ين قيمة  tالجدولية ه

صذر من ال يمة

المحةو ة تخت ار  ADFواخت ار PPكما يعزز هه النتيجة قيمة اتحتمال الحرج الت ه
صذر من  %5وهها ما يسدي نا إل

و التال

فالنموهجين ( )0و( )6يسكد نم

اإلحصائية ينص نم
الةمةة تحتوي نم
الةمةمة  PCه

رفض فرضية العدم ال ائمة وجود جهر وحدوي

اةت اررية الةمةمة  .PCو ما ن م د اتخت ارات

ن إها كان ف إحدى النماهج ال
جهر وحدوي ومن فه

ة جهر وحدوي فهها دليل نم

ن

ن نسكد نم

ن

ير مةت رة .إهن نةتطي

ير مةت رة.

عد تط يق اتخت ارين الةا ين نند الفروق من الدرجة األول

لمةمةمة المعنية

ن حظ ن الةمةمة المحولة ( )DPCمةت رة وهلك انت ار ن ال يم المحةو ة ك ر تماما من
ال يم الحرجة لذ  Mackinnonوما يعزز هه النتيجة هو قيم اتحتمال الحرج األصذر من
 .%5و التال

هه النتائج تنةجم م النظرية ال ياةية الت

اتقتصادية الكمية تكون

ير ةاكنة ف

تفترض ن

المةتوى ولكنها تص ي ةاكنة ف

مب المتذيرات
الفرق األول.

و مشاهدة الشكل ال يان التال تت كد هه النتيجة حيث ن حظ ن الةمةمة المحولة ف الشكل
( )6تته هب حول وةط حةا

ا ت م ت اين ليس ل ن قة الزمن.
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الشكل( :)4سمسمة انتاج الحبوب بعد أخذ الفروق األولى
4e+006

3e+006

2e+006

1e+006

DPC

0

-1e+006

-2e+006

-3e+006

-4e+006

2010

2015

2005

2000

1995

1990

1985

المصدر  :مرةوم انتمادا نم

1975

1980

-5e+006
1970

رنامج Gretel

ثالثا  -التعرف عمى النموذج

عد ضمان اإلةت اررية لمةمةمة   PCنصل إل مرحمة تحديد المراتب ( )p,d,qلمنموهج

المختمط  ARIMAلهه الةمةمة .ومن جل تحديد النموهج لمةمةمة المةت رة   PCةنحاول
تفحص منحنيات دوال اإلرت اط (ال ةيطة و الجزئية) لمةمةمة .  PC
الجدول ( : )4دالة اإلرتباط الذاتي البسيطة و الجزئية لمسمسمة  PC
ACF for DPC
+- 1.96/T^0.5

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
15

20

10

5

0

lag

PACF for DPC
+- 1.96/T^0.5

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4

20

15

10

5

0

lag

المصدر  :مخرجات رنامج Gretel

النتائج ت ين ن النموهج األم ل واألفضل هو نموهج )ARIMA(0,1,1

حيث ن حظ من

الجدول ( )6ن معامل اإلرت اط الهات )  ˆ (kمن جل  k  1معنويا يختمف نن الصفر

 1.96 
ي ن 
T 


( ̂ (1)  خارج مجال ال ة) و ه الحالة الت توافق نموهج ). MA(1

وط ا لهلك تكون الصيذة الرياضية لهها النموهج من الشكل :
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 PCt   0  1  t 1   t
ي ن:

)PCt ~ ARIMA(0,1,1)  MA(1

رابعا  -تقدير نموذج السمسمة : PC

لت دير معالم النموهج ) ARIMA(0,1,1يمكن تط يق طري ة المر عات الصذرى العادية و

هلك لت دير معالم هها النموهج   0و  . 1و اةتعمال ال رنامج اإلحصائ  Gretelتحصمنا
نم نتائج الت دير التالية :
الجدول ( : )2نتائج تقدير نموذج )ARIMA(0,1,1

المصدر  :مخرجات رنامج Gretel
خامسا  -إختبار صالحية النموذج :

نهدف من خ ل هه المرحمة إل إخت ار قوة النموهج اإلحصائ المختار ن ر الن اط التالية:

 .0تحميل دالة اإلرتباط الذاتي لمبواقي :

تفحص المنحن ال يان ل واق الت دير يمكن اةتنتاج ن ةمةمة ال واق مةت رة نم انت ار

ن المنحن

يوازي محور الفواصل معن

نها تته هب حول وةط حةا

ا ت م ت اين

ليس ل ن قة الزمن.
الشكل ( : )2سمسمة البواقي لنموذج )ARIMA(0,1,1
العدد الثالث والعشرون جوان 8102
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)Regression residuals (= observed - fitted PC
2.5e+006
2e+006
1.5e+006
1e+006

residual

500000
0
-500000
-1e+006
-1.5e+006

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1975

1980

-2e+006
1970

المصدر  :مخرجات رنامج Gretel
ولت كيد هلك نتفحص معالم دالت اإلرت اط الهات الكمية و الجزئية ل واق الت دير ف الجدول
( )5حيث نجد نها ت

خطين متوازيين و هها يعن

داخل مجال ال ة المع ر نن

ن

ةمةمة ال واق مةت رة.
و إلخت ار ما إها كانت ال واق تتوزع توزيعا نشوائيا و هات تشويش يض يمكن اةتعمال
اإلخت ار التال :
) إختبار  :Ljung Box-Pierreيكون اإلخت ار نم الشكل التال :
تشويذش ذيذض
يض

تشويش ير

H 0 :

 H1 :

k

و إحصا ة اإلخت ار ه Q  T  ˆ 2 (i) ~  2 (k  p  q) :
i 1

من جل  q  1 p  0 k  20لدينا 30.14 :

2
201, 0.05

إحصائية  Ljung Boxقل تماما من ال يمة الحرجة لتوزي

الةمةمة تتوزع توزيعا نشوائيا و من ف ننا ن ل H 0

Q*  13.123  

ي ن

2
 19و هها دليل نم

ن

ي ال واق هات تشويش يض ( معن

ن معام ت دالة اإلرت اط الهات لم واق معدومة) و التال النموهج م ول إحصائيا.
الجدول( :)5معامالت اإلرتباط الذاتي لسمسمة بواقي التقدير
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المصدر  :مخرجات رنامج EViews9
 .6تحميل دالة اإلرتباط الذاتي لسمسة مربعات البواقي:

نند م حظتنا لتطور معام ت اإلرت اط الهات لةمةمة مر عات ال واق نجد نها تنتم لمجال

ال ة و هها يعن
وه

نها مةت رة و ما يدنم هلك إحصا ة  Ljung Boxالت تةاوي 023256

قل من ال يمة الحرجة لتوزي

2

 درجة حرية .09

الجدول ( :)6معامالت اإلرتباط الذاتي لسمسمة مربعات البواقي

المصدر  :مخرجات رنامج EViews9
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 .3إختبار المعنوية الفردية لممعالم المقدرة  :كون اإلحصا ة المحةو ة لمةتيودنت ك ر
من اإلحصا ة المجدولة لتوزي ةتيودنت نند مةتوى معنوية  %5فهها ي ود إل رفض
الفرضية الصفرية ) ( H 0 : ˆ0  0ن ) ( H 0 : ˆ1  0ومن ف ن المعممات الم درة  ˆ0و ˆ1
هات دتلة إحصائية.
 .4إختبار المقدرة التفسيرية لمنموذج :
لدينا  R 2  0.48و هها يعن

ف نممية التن س.

ن النموهج ل قدرة تفةيرية م ولة ويمكننا اةتخدام

 .5إختبار اإلرتباط الذاتي بين األخطاء :

لدينا إحصا ة دار ين واتةون  DW  1.94و هها يعط دلي نم ندم وجود ارت اط هات
ين األخطا .

 .6اختبار تأثير  ARCHعمى البواقي :
الجدول ( :)7إختبار مدى تأثير  ARCHعمى السمسمة

المصدر  :مخرجات رنامج Gretel
ما ن  LM  0.6921   02.05 (1)  3.841 :ف ننا ن ل الفرضية الصفرية الت تنص
نم ندم وجود ت ير  ARCHنم الةمةمة وما يعزز النتيجة هو قيمة اتحتمال الحرج
الهي يةاوي  2342وهو ك ر من .%5
 .7اختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي :

 -إختبار جارك-بي ار (: )Jarque-Bera
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إلخت ار فرضية العدم (ةمةمة ال واق

هات توزي

ط يع  ) H 0 :ن وم حةاب إحصائية

 Jarque-Beraالتالية:
T K
6

 2 1
2
2
S  4 ( K  3)   0.758   0.05 (2)  5.99
و من ن ل الفرضية الصفرية الت تنص نم ن ال واق تتوزع ط يعيا وما يعزز هه النتيجة
J .B 

قيمة اتحتمال الحرج الهي يةاوي  236844وهو ك ر من مةتوى المعنوية .%5

الشكل ( :)5معامالت التوزيع الطبيعي لمبواقي

Test for null hypothesis of normal distribution: Chi-square(2) = 0.758
with p-value 0.68443
المصدر  :مخرجات رنامج Gretel

من المراحل الةا ة نةتنتج ن النموهج ) ARIMA(0,1,1ل معنوية إحصائية و هو صالي

لعممية التن س.

سادسا  -التنبؤ و مجال الثقة لقيم انتاج الحبوب في الجزائر :
العدد الثالث والعشرون جوان 8102
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عد تحديد النموهج و اخت ار ص حيت ةنتطرق إل
التن س .ولم يام هه العممية ةنةتخدم ال رنامج اتحصائ

المرحمة األخيرة وه

مرحمة

 GRETLين تحصمنا نم قيم

التن س نم المدى ال صير لمدة  6ةنوات .والنتائج م ينة ف الجدول التال :
الجدول ( : )8االستشراف المستقبمي النتاج الحبوب لست سنوات قادمة من ()0101-0105

المصدر  :مخرجات رنامج GRETL
من خ ل الجدول ن

يمكننا ال ول ن التن س نتاج الح وب ف

فق  2020ةي م

نحو  4.24مميون طن .لكن عد حةاب التن س الن ط يجب دوما نا فترات ة لهها األخير
لك يكون التحميل دقي ا ذية اتخاه ال اررات اتقتصادية .ونمي
ف

ف ن انتاج الح وب لن يتجاوز

حةن الحاتت  6.33مميون طن وهها درجة ت كد و ة قدرها  %45وهها حةب

المعطيات وال يانات الحالية .وهها ف م ا ل طمب إجمال نم الح وب يفوق  2م يين طن
ف

المتوةط وهه التن سات ح ي ة توح

اإلنتاج .ونمي

فشل الةياةات الزرانية المط ة ف معركة كمية

فمن من المرجي ن تظل الجزائر ةوقا ك يرة لمح وب م

المصدرين

األورو يين وخاصة فرنةا المورد الرئية .
خالصة :

حاولنا ف هه الدراةة الوقوف نم

وضاع انتاج الح وب ف الجزائر واتةتشراف

مةتويات ف آفاق  2020و عد اةت صا الح ائق الراهنة تنتاج الح وب ف الجزائر ومن
خ ل الواق اإلحصائ  ,ت كد لنا ح ي ة ن الجزائر الت
ال ترول

تعد من ين دول مجمونة ال ار

تزالت تعيش حالة من الجوع الذهائ ن وهو ما يجعمها مرشحة ن تكون ةاحة

تواج فيها تحديات تخل منها الذهائ

وهو ما يعن مواجهة قادمة من ن ص الذها و الف ر

الذهائ  .فاإلنتاج المحم لمح وب ت يزال قاص ار نم تم ية الطمب المحم المتزايد .ولهها ف ن
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الجزائر تعان

اليوم من إنكشاف خطير ف

األمر الهي يعن

مجال الذها

الذهائية يتوق لها ن تتطور نحو األةو إها ما يت األمور كما ه
ضعيفة وت تف

انتاج الح وب ت ين نها فع

ن المشكمة

نمي ن فنتائج التن س

الطمب حيث نها لن تتجاوز حاجز 6333

مميون طن من الح وب ةنة  2020ف م ا ل احتياجات تفوق  8مميون طن .وهو ما ي ت
صحة الفرضية األةاةية لم حث .من هنا ف ن مشكمة األمن الذهائ ف الجزائر ةوف تتحول

ف الةنوات ال ادمة ر ما إل

زمة إها ما تواصل نمو اتنتاج نم نفس المنوال الهي يت ع

حاليا .ف ها ما صاحب الطمب المرتف نم الذها ندرة ف العم ت األجن ية ل ةتيراد وما يت

هلك من ن ا اقتصادية وةياةية ومالية  -خاصة و ن ةعار النفط تعرف ت م ات حادة وندم
اةت رار-ف ن يمكن تصور المشكمة الذهائية الت ةتحدث وما تنطوي نمي هه المشكمة من
مضمون النة ة لممن الذهائ  .ونمي ف ن من الواجب تدارك األمور لمتخفيف من حدة هه
المشكمة .وف

هها اتطار ةن دم مجمونة من التوصيات الت

نراها هامة ومصيرية نهكر

منها :

 -إنادة اتنت ار لم طاع الزران ضمن الةياةة اتقتصادية ويكون نطا ال طاع الزران

الدور الريادي ف اتقتصاد ومني األولوية لتحةين وتك يف إنتاج الح وب هلك ن المدخل
الصحيي لتفادي مخاطر الت عية الذهائية واتةتعداد لمرحمة ما عد ال ترول الت

ت يمكن

اتةتمرار ف اتنتماد نميها لتمويل الوارداتن
 -زيادة اتةت مار ف

المةاحات المزرونة ةنويا من محاصيل الح وب خصوصا ف

الهضاب العميا وف المناطق الصحراوية واتخاه اإلج ار ات ال زمة الت تةاند ف رف اإلنتاج
وتحةن من معدتت اإلنتاجية ن
تكوين مخزون طوارئ إةتراتيج من الح وب يذط احتياجات ةتة شهر نم األقل نظ ارألهميت ف

اةت رار المتاح ل ةته ك والمةاندة نم

العالمية ة ب الظروف الطارئة ن

تفادي الت م ات الحادة لمةواق

 اتخاه التدا ير الكفيمة ترشيد اةته ك المواد الذهائية لكافة الةكان هدف ت ميص الفجوةالذهائية ن
 -اةتشعار األهمية الممحة لمتصدي لمشكمة ف د وهدر الذها

و ضرورة ن تتخه الدولة

التدا ير الكفيمة لمحد منها من خ ل تحةين ظروف اتنتاج ونمميات ما عد الحصاد وترشيد

العدد الثالث والعشرون جوان 8102
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اتةته ك لوض
و التال

حدد لمهدر

زيادة ال درة نم

الت ميص من حجم الفجوة الذهائية

ير الم رر و التال

توفير الذها اآلمن لمةكان وتوفير األمن الذهائ

وضمان وجود

نماط اةته ك وانتاج مةتدامة.
 تك يف التمويل المال لم طاع الف ح وتحديث هياكماتةت مارية الحكومية

ومني األولوية لمف حة ف ال رامج

ويةتمزم خه حمول م ئمة لكل منط ة نم
ت نيات اإلنتاج يوادخال التكنولوجيا ف

خصوصياتها والتحكم ف

حدى ومراناة

اإلنتاج الزران

وانشا

الةدود وهلك لرف مةتوى اإلنتاج واإلنتاجية ن

 -نم صناع ال رار اتهتمام التعميم الفن الزران واةتذ ل مار ال حوث العممية المعتمدة

ف التط ي ات العممية وتعميم الخ رات ف مجال اإلرشاد والتوجي ذية تحديث زرانة الح وب
الت توصف الت ميدية.
المالحق :

الملحق ( : )0تطور انتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة ()6104-0971
الوحدة  :طن

الس
نوا
ت
االن
تاج
طن
معد
ل
النم
و*

197
0
205
809
4

197
1
173
544
8

197
2
236
262
5

197
3
159
599
4

197
4
148
027
5

/

16
%

36
%

32
%

-7%

1981
1832
872
-24

1982
1524
398
-17

1992
3330
283

1993
1453
573

-13%

-56%
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197
5
268
045
2

197
6
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318
6

197
7
114
250
9
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8
153
855
0

197
9
162
080
8

81
%

14
%

51
%

35
%

5%

1983
1290
834
-15

1984
1461
484
13

1985
2918
778
100

1986
2403
612
-18

1987
2066
344
-14

1988
1038
303
-50

1989
2006
130
93

1990
1627
035
-19

1991
3809
857
134

199
4
965
105
34%

1995
2140
175
122
%

1996
4902
269
129
%

199
7
870
017
82%

1998
3025
855
248
%

1999
2020
912

200
0
934
537
54%

2001
2659
458
185
%

2002
1953
258

-33%

198
0
241
907
4

49
%

-27%
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200
3
426
629
4
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%

200
4
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317
5
-5%

200
5
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777
2
13%

200
6
401
811
8
14%

200
7
360
228
9
10%

200
8
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606
2
57%

200
9
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341
5
242
%
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0
400
232
0
24%

201
1
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826
3

201
2
513
745
5

201
3
491
255
1

-7%

38%

-4%

201
4
345
868
3
30%

SOURCE: https://knoema.com/FAOTSJUL2016/trade-statistics-cropslivestock-products-live-animal
* :قيم محةو ة من طرف ال احث.
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