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الخالصت
استهدفت ألدراسةة تدةدير وتحليةل دالةة ألعلة علة لحةوم ألةدواجن فةي ألعةراق للمةد ( )2009-1990مةر
بدون متغير ألزمن ومر أخرى مع عامل ألةزمن كةكلإ جيجةاد ألةجةو ألغكاويةة وقةيم ألمرونةات (السةعرية والدخليةة
والتداععية) والتنبؤ بالكميات المعلوبة من هكه اللحوم خالل السنوات الدادمة .وقد تبين جن ألمتغيرات وهي (وهةي
متوسع نصي ألةرد من ألدخل ألدومي وحجم ألسكان وأسعار كل من لحوم ألدواجن ,واللحوم ألحمةرا ,,وألةزمن)
وقد تم حكف المتغير الخةام متوسةع اسةع ار لحةوم االسةماإ مةن المعادلةد لعةدم معنويتةد .قةد نهةرت معنويةة فةي
ألتأثير ومتباينة في درجة تأثيرهةا ,كمةا تبةين جن معامةل ألتحديةد للنمةوكل مةع الةزمن قةد بلة ( )% 97.9بينمةا بلة
معامل التحديد مع بدون الزمن ( )%97هكا يةدل علة جن التحليةل مةع الةزمن قةد زاد مةن تولةيحات التةأثير علة
الكميةة المعلوبةة مةةن لحةوم الةةدواجن ,كمةا أنهةرت النتةةاو تزايةد حجةةم الةجةو الغكاويةة وبمعةةدل  28,18ألةف عةةن
للحوم الدواجن في المةد المدروسةة ,كمةا وبلغةت قةيم المرونةات بةدون ومةع الةزمن وبةالتوالي السةعرية (,0.167-
 )0.123والدخلية ( )0.032 ,0.017والتداععيةة للحةوم الحمةرا )0.240 ,0.192( ,والتداععيةة للحةوم امسةماإمع الزمن ( )0.221-قيمة مرونة ألعل ألسعريد  0,510مما يدل عل أن ألعل عل لحةوم ألةدواجن غيةر مرنةا
تجاه ألتغير ألحاصل في سعرها ,بينما بلغت مرونة ألعل ألداخلية  0.017مما يشير جل أن ألكميةة ألمعلوبةة مةن
تلإ ألسلعة تتغير بددر اقل من ألتغير ألحاصل في ألدخل.
الكلمات الدالة :دالة العل  ,مرونات العل  ,ألةجو ألغكاوية.
تاريخ تسلم البحث ، 2012/6/27 :وقبولد.2013/5/6 :

المقذمت
تشكل الثرو الحيوانية جانبا مهما في الدعاع الزراعي جك ال تدل أهميتد عن الجان النبةاتي ,حيةث يشةكل
اإلنتةةال الحيةةواني أهميةةة كبيةةر فةةي الةةدخل الزراعةةي ويسةةاهم بنسةةبة حةةوالي  %45مةةن مجمةةوع الةةدخل الزراعةةي
العراقي وننراً للزيادات السكانية في البلدان النامية ومنها العراق وانخةةا اإلنتةال واإلنتاجيةة للدعةاع الزراعةي
وتردي البن االرتكازية وكثر االختالالت الهيكلية ,فدعاعةات هةكه الةدول تعةاني مةن الصةعوبات والمشةاكل التةي
تعةةوق عمليةةة التنميةةة فيهةةا .ومةةن هةةكه المشةةاكل نةةدر رؤو اممةةوال وكثةةر المعةةرو مةةن اميةةدي العاملةةة غيةةر
الماهر  ,فاإلنتال المحلي ال يكةةي لسةد الحاجةة ويةزداد العلة علة اللحةوم عامةة ولحةوم الةدواجن خاصةة ,اممةر
الكي استدع جل استيراد كميات كبير مند لسةد العجةز الحاصةل فةي العةر الزراعةي لهةكا المنةت وقةد ازدادت
هكه المشكلة اتساعا ً بعد صعوبة الحصول عل أعالف الدواجن والمستلزمات امخةرى اللةرورية وكلةإ الرتةةاع
أسعارها وردا ,النوعيات التي يتم استيرادها من قبل الدعاع الخاص كما سب هدراَ كبيراً فةي العمةالت امجنبيةة
فلال عن مخاعر االعتماد عل المصادر الخارجية في تةوفير حاجةات السةكان مةن السةلع االسةتهالكية ممةا شةكل
عبوا ملافا ً للتحةديات التةي يواجههةا العةراق جلةافة جلة العوامةل التةي ككةرت فةي زيةاد العلة علة هةكا المنةت
الزراعي فان ارتةاع أسعار اللحوم الحمرا ,أدى جل توجد معنم امفراد جلة اسةتهالإ لحةوم الةدواجن فلةال عةن
لمةةا تحتويةةد مةةن مةةواد غكاويةةة لةةرورية لحيةةا اإلنسةةان كالبروتينةةات ,والكاربوهيةةدرات ,والةةدهون وغيرهةةا مةةن
العناصر الغكاوية ,لكا فاند من اللروري الديام بالعديةد مةن البحةوث والدراسةات ومنهةا تحليةل داالت العلة علة
لحةوم الةةدواجن إلمكانيةةة التوصةةل جلة نتةةاو تخةةدم صةةناعة الةةدواجن وتنميةةة وتعةةوير الثةةرو الحيوانيةةة فلةالً عةةن
اإلنتال النباتي في الدعر بغية زياد العر من هكا المنةت بمةا يحدةق الهةدف المنشةود فةي تحديةق االكتةةا ,الةكاتي
من استهالكد .تلخصت مشكلة ألبحث في انخةا ألكميات ألمعرولةة مةن لحةوم ألةدواجن ألمنتجةة محليةا لتغعيةة
ألعل ألمتزايد عليها سنويا بسب انخةا جنتاجهةا محليةا مةن جهةة وألزيةاد ألحاصةلة فةي حجةم ألسةكان وارتةةاع
أسعار أللحوم ألحمرا ,من جهة أخرى ,ومن ثم أللجو ,جل استيراد هكه أللحةوم لسةد ألعجةز ألحاصةل فةي ألعةر
ألمحلي وهكا أممر أثدل كاهل ميزانية ألدولة.
____________________________

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث ألثاني.
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وأهميتد تنبثق من أهمية لحوم ألدواجن بوصةها أحد ألمصادر ألغكاوية ألمهمة ألغنية بالكثير مةن ألعناصةر
ألغكاوية أللرورية لحيا أإلنسان كالبروتينات وغيرها .وفرلية البحث تتمثل في جن ألعلة علة لحةوم ألةدواجن
يتأثر بمجموعة من ألمتغيرات ألمستدلة وهي متوسع نصي ألةرد مةن ألةدخل ألدةومي وحجةم ألسةكان وأسةعار كةل
من لحوم ألدواجن ,واللحوم ألحمةرا ,,ولحةوم أمسةماإ وألةزمن ألتةي يتبةاين تأثيرهةا علة ألمتغيةر ألمعتمةد وتةأثير
هكه ألمتغيرات مع ألزمن عل ألمتغير ألمعتمد .يعرف العل وفةق الننريةة االقتصةادية بأنةد توليةةة مةن السةلع أو
الخدمات التي يرغ المستهلإ الحصول عليها ويكون قادر عل شراوها عند مستويات سةعريد مختلةةة فةي لحنةة
زمنية معينة بةر ثبةات بةاقي العوامةل امخةرى المةؤثر علة العلة ( Donaldو  )1981 ,Malonويولةح
قانون العلة العالقةة العكسةية بةين السةعر والكميةة المعلوبةة مةن سةلعة أو خدمةة معينةة ,فةذكا انخةة السةعر زاد
العل عل تلإ السلعة ,عل فر ثبات العوامةل امخةرى المةؤثر علة العلة كالةدخل الةةردي وأسةعار السةلع
البديلة والمنافسة وحجةم السةكان (الةداهري.)1980 ,حيةث يتحةدد العلة علة سةلعة معينةة بالكميةات التةي يرغة
المستهلكون في شراوها عند سعر معين وهي بالتالي محدد بكمية معينة عنةد سةعر معةين وفةي فتةر زمنيةة معينةة
وتدعمها قو شراوية ,في حين جن مجةرد الرغبةة فةي الشةرا ,كميةة غيةر محةدد الن رغبةات امفةراد غيةر محةدد .
وفي لو ,كلإ يتلح لنا جن عل المستهلإ (الةةرد) أو علة السةوق علة سةلعة معينةة خةالل فتةر زمنيةة يكةون
محدداً بعد عوامل أهمها ما يأتي( :السيد علي )1984 ,سعر السلعة عدد السكان متوسع نصي الةةرد مةن الةدخل
توقعات المستهلكين السلع البديلة والمكملة والتغيةرات فةي التوقعةات بمسةتدبل امسةعار النسةبية فينبغةي التمييةز بةين
تغير الكميات المعلوبة وتغير العل حيث جن امول يعني التغير الناجم عن السعر والكي يتحدد عل مسار منحة
العلة  ,ويعنةةي الثةةاني التغييةةر الحاصةةل فةةي جةةدول العلة والنةةاجم عةةن تغييةةر العوامةةل امخةةرى (دخةةل المسةةتهلإ
وكوقةةد وأسةةعار السةةلع امخةةرى) المحةةدد للعلةة والةةكي يتحةةدد بانتدةةال منحةة العلةة مةةن مولةةعد جلةة أخةةر
(سليمان وآخرون.)1999 ,تعرف مرونة العلة بأنهةا :العالقةة بةين التغيةر النسةبي فةي احةد العوامةل المةؤثر فةي
العل عل تلإ السلعة (خليةة وجعاعةة )1987 ,حيةث تعبةر درجةة حساسةية المتغيةر ألمعتمةد للتغيةر فةي المتغيةر
المسةةتدل (داؤد وآخةةرون )2000:ولمةةا كةةان العلة لسةةلعة مةةا يسةةتند بصةةور رويسةةية علة مجموعةةة مةةن العوامةةل
االقتصادية والتي أهمها سعر السلعة وأسعار السلع امخرى ودخل المستهلإ لكا يمكن التعرف عل مةدى اسةتجابة
العلة مةن سةلعة معينةة عنةد تغييةر هةكه المتغيةرات وكلةإ باحتسةا مرونةة العلة السةعرية والتداععيةة والدخليةةة
(ألعبيةةدي .)2002 ,وفةةي عةةام  1997قةةام الدةةدو ,رسةةلي جميةةل بنشةةر بحةةث بعنةةوان التحليةةل االقتصةةادي للعوامةةل
المةةؤثر فةةي العلة علة اللحةةوم وأولةةحت الدراسةةة بةةان تغيةةر أسةةعار لحةةوم امغنةةام لةةد تةةأثير كبيةةر علة الكميةةة
المعلوبة من لحم امبدار وان المرونة العمرية هي اكبر من المرونات الدخلية منةواع اللحةوم كافةة وهةكا يعنةي جن
تأثير االستبدال اكبر مةن تةأثير الةدخل وان هنةاإ بةداول لكةل أنةواع اللحةوم الحمةرا ,سةوا ,أكةان كلةإ بامسةماإ أو
لحةةوم الةةدواجن .وفةةي عةةام  1999قامةةت ألنةةوري ,كريمةةة بدراسةةة عنوانهةةا دراسةةة الجةةدوى الةني ةة واالقتصةةادية
لمشاريع جنتال فرول اللحم في المنعدةة الوسةع فةي العةراق للمةد ( )1999-1998وأنهةرت جن اإلنتةال المحلةي
من لحوم الدواجن ال يكةي لتلبية احتياجات السكان ,كما اند في تناقص مستمر خالل المةد المدروسةة .وفةي بحةث
لةةـ العميةةر ,محمةةد صةةالح عةةام ( )1998بعنةةوان تدةةدير دالةةة العلةة علةة واردات دواجةةن دولةةة الكويةةت وتبةةين
التدديرات جن النموكل النصف لوغاريتمي والمتلمن سةعر اسةتيراد الةدواجن وسةعر اسةتيراد اللحةوم الحمةرا ,هةو
أفلةةل النمةةاكل المدةةدر لدالةةة العل ة عل ة واردات لحةةوم الةةدواجن بدولةةة الكويةةت .ولدةةد تبةةين وفدةةا لالعتبةةارات
االقتصةةادية جن جشةارات معةةامالت المتغيةةرات المسةةتدلة فةةي النمةةوكل موافدةةة للمنعةةق االقتصةةادي فدةةد كانةةت جشةةار
معامل سعر استيراد الدواجن ( )b1سالبة وهكا يشير جل العالقة العكسية التي تةترلةها الننريةة االقتصةادية بةين
السعر والكمية المستورد  ,كما كانت جشار معامةل سةعر اسةتيراد اللحةوم الحمةرا )b3( ,موجبةة .وبلغةت المرونةة
السةةعرية للعل ة عل ة واردات لحةةوم الةةدواجن فةةي الكويةةت  1.50-فةةي الصةةور النصةةف لوغارتميةةة ,ويتوقةةع جن
تستمر كمية الواردات من لحوم الدواجن بالتزايد جل جن تصل جل حوالي  66ألف عن في عام 2005م.وفةي عةام
 2005قةةدم احمةةد ,عمةةاد عبةةد ألعزيةةز ,دراسةةة بعنةةوان تدةةدير دالةةة ألعلة علة أللحةةوم ألحمةةرا ,فةةي ألعةةراق للمةةد
( )2004-1980جك بين جن  %96من ألتغيرات ألحاصلة في متوسع نصةي ألةةرد مةن أللحةوم ألحمةرا ,تعةود جلة
ألتغيرات في متوسع نصي ألةرد من ألدخل ألدومي وأسعار ألسلعة ألعتبة وأسعار لحوم ألةدواجن وامسةماإ .وقةد
تم من خالل بحثيد تددير مرونات ألعل ألسعريد وألدخليةة والتداععيةة وقةد قةيم مرونةات ألمتغيةرات ألمسةتعملة جك
بلغت ( )%0.174-و( )%0.277و( )%0.125لكةل مةن لحةوم ألحمةرا ,والةدواجن وامسةماإ لةكلإ قةام بحسةا
ألتنبةةؤ بالكميةةات ألمسةةتهلكة مةةن ألحةةوم ألحمةةرا ,للمةةد ( .)2015-2005وفةةي بحةةث لةةـ روجةةر ألةةف عةةام ()1990
بعنوان تغير هيكل العل عل اللحوم في الواليات المتحد اممريكية ,أدلة من السعر التحليل المرونة ,حيةث قةدر
المرونة للحوم الدواجن وبين جن معال اللحوم الحمرا ,قد أصبحت أكثر تنوعا ووجةد المرونةة السةعرية لكةل مةن
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لحوم البدر والدجال وزاد في الديمة المعلدة التي تدعم الةرلية الداولة بان الدجال أصةبح اقةر بةديل عةن اللحةوم
الحمرا ,ولحم الخنزير وخاصة في مرحلة ما بعد الةتر .1975
تمثل ألةجو ألغكاوية ألناهرية ألةرق بين أالستهالإ ألمحلةي واإلنتةال ألمحلةي لبلةد مةا خةالل مةد زمنيةة
معينة أمدها سنة واحد (ألعنا  )1996وتعرف ألةجو ألغكاوية مية سلعة بأنهةا مدةدار عجةز أإلنتةال ألمحلةي مةن
ألسلعة عةن ألوفةا ,باحتياجةات أالسةتهالإ ألمحلةي ,وتدةدر ألةجةو بةين ألعلة أالسةتهالإ ألةعةال وأإلنتةال ألمحلةي
خالل مد زمنية معينة( .مجهول .)1994 ,والجدير بالككر جن كالً من مةهوم أالكتةا ,ألكاتي والةجةو ألغكاويةة يةتم
استخدامد بوصةد مؤشةراً مؤشةر مولةاع أممةن ألغةكاوي ,وعلة الةرغم مةن أالخةتالف فةي كةال ألتعةريةين أال جن
هناإ صلة وثيدةة بينهمةا ,جك جن معامةل أالرتبةاع بينهمةا سةال (مجهةول  .)2004 ,وأمكتةةا ,ألةكاتي هةو معكةو
ألةجو ألغكاوية ألتي تتعةدد بةالةرق بةين أإلنتةال والمعلة علة ألغةكا ,وتدةا بحجةم أالسةتيراد( ,ألةراوي)2003 ,
ويمكن جن تدسم ألةجو جل حديدية وتدا بمددار ألسعرات ألحرارية ألتي يحصل عليهةا ألةةرد مةن ألسةلع ألغكاويةة,
والةجو ألناهرية ,ألتي هي مددار ألواردات من ألسلع ألغكاوية = ألمتاح من أالسةتهالإ مةن اجمةألي ألمعةروح =
ألمتاح من صافي أإلنتال( .عمير .)2001,ويمكن حسا ألةجو عن عريق ألجدول أمتي:
ألجدول ( :)1حجم ألةجو ألغكاوية في لحوم الدواجن في ألعراق للمد (.)2009 – 1990
Table (1): The size of the food gap in poultry meat in iraq for the period (1990-2009).
ألسنوات

كمية أإلنتال (ألف عن)

كمية أالستهالإ (ألف عن)

ألةجو ألغكاوية (الف عن)

Years

)Production (tons

)Consumption (thousand tons

)Food gap (thousand tons

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

192
29
45
50
34
44.5
38
43
46
49
74
108
123
53
46
60
56
40
37
34

173
43
47
51
53
54
56
59
70
73
77
109
122
150
161
173
185
197
209
220

---- 142119 9.5 18 16 242431--- 97 115 113 129 157 172186 -

Table prepared by the researcher based on data from the Ministry of Planning and evelopment
Cooperation, the Central Bureau of Statistics, Department of Agricultural Statistics, reports a survey
poultry in Iraq for the period 1990-2009).
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نالحن عن عريق ألجدول اتساع حجم ألةجو ألغكاوية للحوم ألدواجن والسيما بعد عام  2003وهي ألمةد
ألتةةي صةةةاحبت أالحةةتالل أممريكةةةي ألةةكي أدى جلةةة غلةةةق مشةةاريع ألةةةدواجن كافةةة فةةةي ألعةةراق وأالعتمةةةاد علةةة
أمستيرادات لسد ألندص ألمحلي.والةجةو ألغكاويةة متزايةد يسةتدعي كلةإ ألبحةث عةن أمسةبا ألحديديةة ألتةي تعيةق
تعور أإلنتال ونموه بنسبة عالية جك تغعي ألزياد ألحاصلة في أالسةتهالإ والسةعي لتحديةق فةاو يمكةن تصةديره
جل أمسواق ألخارجة للحصول عل عواود أجنبية يستةاد منها إلغرا ألتوسع في أالسةتثمار وزيةاد أالسةتهالإ
مما يرفع ألمستوى ألمعاشي لألفراد .الن استمرار زياد أالستهالإ بمددار أكبر من ألزياد في أإلنتةال يةؤدي جلة
اتساع حجم ألةجو ألغكاوية في ألمستدبل بشكل أكبر من ألسابق.
مواد البحث وطرائقه
من اجل تددير دالة العل عل لحوم الةدواجن تةم اختيةار عينةة الدراسةة وهةي العةراق وكلةإ خةالل المةد
من( .)2009 – 1990تم االعتماد عل عدد من المتغيرات المستدلة التي تعتبر من أهم المتغيةرات المعتمةد .علة
الكمية المعلوبة من لحوم الدواجن وهي كل من (متوسع نصي الةرد من الدخل الدةومي وحجةم السةكان ومتوسةع
أسعار لحوم الدواجن ومتوسع أسعار اللحوم الحمرا ,ومتوسع أسعار لحوم امسماإ) .فيما اعتمد متوسةع نصةي
الةرد من الكميةات المسةتهلكة مةن لحةوم الةدواجن كمتغيةر معتمةد .تلةمنت الدراسةة سلسةلة زمنيةة مةداها عشةرون
عامةةا ( )2009 – 1990وقةةد اسةةتخدمت تحليةةل االنحةةدار الخعةةي المتعةةدد لبيةةان هةةكا التةةأثير ومةةن خةةالل اسةةتخدام
النموكل مددر (الصيغة الخعية والصيغة اللوغارتمية المزدوجة وشبد اللوغارتمية والصيغة المعكوسةة ووجةد أن
ألدالة أللوغارتميةة ألمزدوجةة هةي أمكثةر مالومةة للعالقةة ألمعتمةد فةي ألدراسةة وكلةإ النسةجامها مةع أالختبةارات
أإلحصاوية والدياسية ألتي كانت بمستوى معنوية (.)0,05واستنادا للننرية أالقتصةادية ومةن أجةل تدةدير ألتغيةرات
ألمستدلة ألمشار أليها سابدا وكانت صيغة ألدالة أللوغارتمية ألمزدوجة وقد أععت أفلةل ألنتةاو وكمةا فةي ألشةكل
أمتي-:
Logy = -1.626 + 0.017LogX1 + 0.864LogX2 - 0.167LogX3 + 0.192LogX4
)(2.409

)(-2.509

)(2.324

)(1.860

)(-1.491

D.W=1.713

F=156

¯R2=97

R2=97.7

*t

تشةةير ألدةةو ألتةسةةيرية لنتةةاو ألنمةةوكل ألدياسةةي ألمدةةدر بةةأن ( )%97مةةن ألمتغيةةرات ألحاصةةلة فةةي متوسةةع
نصي ألةرد باستهالإ لحوم ألدواجن ( (yيةسر بواسعة ألتغيرات ألحاصلة في كل من (متوسع نصي ألةةرد مةن
ألدخل ألدةومي  )x1و(عةدد ألسةكان  )x2و(متوسةع أسةعار لحةوم ألةدواجن  )X3و(متوسةع أسةعار لحةوم ألحمةرا,
 .)X4و( )%3من ألتغيرات ألحاصلة في ألمتغير ألمعتمد ألتي تةسر بواسعة عوامل أخةرى ال يتلةمنها ألنمةوكل
ألمددر او قد تكون نوعية تدع لمن مةهوم ألمتغير ألعشواوي ,وقت تم حكف قيم المتغير الخةام (متوسةع أسةعار
لحوم االسماإ  )X5من المعادلة لعدم معنويتد .وعند اختبار مدى قابليةة ألمتغيةرات ألمسةتدلة فةي تةسةير ألتغيةرات
ألحاصةةلة فةةي ألمتغيةةر ألمعتمةةد تبةةين بةةأن ( )tألمحسةةوبة لكةةل متغيةةرات ألنمةةوكل ألمدةةدر اكبةةر مةةن قيمةةة ننيرتهةةا
ألجدوليةةة ( ,)T=1.75ممةةا يةةدل عل ة وجةةود عالقةةة بةةين ألمتغيةةرات ألمسةةتدلة وألمتغيةةر ألمعتمةةد .وأن ألمعلمةةات
ألمدةةدر كوات معنويةةة احصةةاوية وقيمتهةةا تختلةةف عةةن ألصةةةر وتسةةاوي ألدةةيم ألمدةةدر  ,وقةةد تبةةين بةةأن قيمةةة ()f
ألمحسوبة ألتي بلغت ( )156هةي أكبةر مةن قيمةة ( )Fألجدوليةة ( )F=3.06عنةد كات ألمسةتوى ألسةابق للمعنويةة,
مما يدل عل أن ألنموكل ألمدةدر فةي مجملةد معنةوي مةن ألناحيةة أالحصةاوية ,وبلغةت قيمةة ( )1.713( )D. Wجك
يالحن في أالختبار ألمككور أنةا ً عدم وجود مشكلة ارتباع كاتي بةين قةيم متغيةرات ألنمةوكل ألعشةواوية ,ولةم تنهةر
مشكلة تداخل خعةي بةين متغيةرات ألنمةوكل ألمسةتدلة بحسة اختبةار كاليةن .بلغةت مرونةة ( )X1متوسةع نصةي
ألةرد من ألدخل ألدومي ( )0.017أالشار ألموجبةة لمعلمةة هةكا ألمتغيةر تعنةي أنةد جكا ازداد متوسةع نصةي ألةةرد
من ألدخل ألدومي بنسبة  %1فكلإ يؤدي جل زياد ألكمية ألمعلوبةة مةن لحةوم ألةدواجن بنسةبة ( )% 0.017وهةك
ألنتيجة تعابق مةهوم ألننرية أالقتصادية ألتي أشارت في أدبياتها جل ألعالقة ألعرديةة بةين هةكين ألمتغيةرين جك أن
ألمستهلإ يزيد من استهالكد مةن السةلعة عنةد زيةاد دخلةد.وبلغت مرونةة ( )X2حجةم ألسةكان ( )0.864وأالشةار
ألموجبة لمعلمة هكا ألمتغير تعني أن ألزياد في حجم ألسكان نتيجة  %1فان كلإ سوف يزيد ألكمية ألمعلوبةة مةن
لحوم ألدواجن بنسبة  % 0.864وهةكا مةا أشةارت أليةد أدبيةات ألننريةة أالقتصةادية .وبلغةت مرونةة ( )X3أسةعار
لحوم ألةدجال ( )0.167 -أالشةار ألسةالبة تعنةي أن زيةاد سةعر لحةوم ألةدواجن بنسةبة  %1سةوف يخةة ألكميةة
ألمعلوبة من لحوم ألدواجن بنسبة ( )%0.167-وهكا معابق للننرية أالقتصادية ,وكلإ من أرتةاع أسةعار ألسةلع
يودي جل خة ألكمية ألمعلوبة منها .وبلغت مرونة ( )X4أسةعار أللحةوم ألحمةرا ) 0.192( ,أالشةار الموجبةة
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لمعلمة هكا ألمتغير تعنةي أن ازديةاد اسةعار أللحةوم ألحمةرا ,بنسةبة  %1سةوف يزيةد ألكميةات ألمعلوبةة مةن لحةوم
ألةةدواجن بنسةةبة ( )%0.192وهةةكا يعةةابق ألننريةةة أالقتصةةادية وكلةةإ من لحةةوم ألةةدواجن هةةي بةةديل عةةن أللحةةوم
ألحمةةرا ,,فعنةةد ارتةةةاع أسةةعار أللحةةوم ألحمةةرا ,تزيةةد ألكميةةات ألمعلوبةةة مةةن لحةةوم ألةةدواجن ألتةةي تكةةون اسةةعارها
منخةلة قياسا ً باسعار أللحوم ألحمرا.,
امةةا التحليةةل الثةةاني فهةةو ألتحليةةل عل ة ألمسةةتوى ألكلةةي مةةع ألةةزمن يتلةةمن هةةكا ألتحليةةل نتةةاو ألتحلةةيالت
لمتغيرات ألمستدلة جميعا ً وألزمن مع ألمتغير ألمعتمد وكانت الدالة بالصيغة نصف أللوغارتمية هي أالفلل:
Log y= -2.004+0.032LogX1+1.050LogX2-0.123LogX3+0.240LogX4-0.040LogX5-0.221Logx6

)(-2.768

)(-0.618

)(2.602

)(-2.112

)(2.236

)(1.851

)(-1.474

D.W=1.962

F=148

¯R2=97.9

98.6

*t
=R2

تشير ألدو ألتةسيرية لنتاو ألنموكل ألدياسةي ألمدةدر جلة أن  % 97.9مةن ألتغيةرات ألحاصةلة فةي متوسةع
نصي ألةرد باستهالإ لحوم ألدواجن ( (yويةسر بواسعة ألتغيرات ألحاصةلة فةي كةل مةن (متوسةع نصةي ألةةرد
من ألدخل ألدومي )x1و(عدد ألسكان)x2و (متوسةع أسةعار لحةوم ألةدواجن)X3و (متوسةع أسةعار لحةوم ألحمةرا,
)X4و (متوسع أسعار لحوم االسماإ  )X5و(ألزمن  .( X6و %2.1من ألتغيرات ألحاصلة فةي ألمتغيةر ألمعتمةد
تةسةةةر بواسةةةعة عوامةةةل أخةةةرى ال يتلةةةمنها ألنمةةةوكل ألمدةةةدر او قةةةد تكةةةون نوعيةةةة تدةةةع لةةةمن مةهةةةوم ألمتغيةةةر
ألعشواوي.وعند اختبار مدى قابلية ألمتغيرات ألمستدلة في تةسير ألتغيرات ألحاصلة فةي ألمتغيةر ألمعتمةد تبةين بةأن
( )tألمحسوبة لكل متغيرات ألنموكل ألمدةدر أكبةر مةن قيمةة ننيرتهةا ألجدوليةة ( ,)T=1.77ممةا يةدل علة وجةود
عالقة بين ألمتغيرات ألمستدلة وألمتغير ألمعتمد.وأن ألمعلمات ألمددر كوات معنوية احصاوية وقيمتها تختلف عةن
ألصةةةر وتسةةاوي ألدةةيم ألمددر ,وقةةد تبةةين بةةأن قيمةةة ( )Fألمحسةةوبة ألتةةي بلغةةت ( )38,37هةةي أكبةةر مةةن قيمةةة ()F
ألجدولية ( )F=2.92عند كات ألمستوى ألسابق للمعنوية ,مما يدل عل أن ألنموكل ألمددر في مجملةد معنةوي مةن
ألناحية أالحصاوية ,وبلغت قيمة ( )1.96( )D.Wجك يالحن في أالختبةار ألمةككور أنةةا ً عةدم وجةود مشةكلة ارتبةاع
كاتي بين قيم متغيرات ألنموكل ألعشواوية ,ولم تنهر مشكلة تداخل خعةي بةين متغيةرات ألنمةوكل ألمسةتدلة بحسة
اختبار كالين.بلغت مرونة ( )X1متوسع نصي ألةرد من ألدخل ألدةومي ( )0,032أالشةار ألموجبةة لمعلمةة هةكا
ألمتغيةةر تعنةةي أنةةد جكا ازداد متوسةةع نصةةي ألةةةرد مةةن ألةةدخل ألدةةومي بنسةةبة  %1فةةكلإ يةةؤدي جل ة زيةةاد ألكميةةة
ألمعلوبة من لحوم ألدواجن بنسةبة ( )%0,032وهةك ألنتيجةة تعةابق مةهةوم ألننريةة أالقتصةادية ألتةي أشةارت فةي
أدبيات ها جل ألعالقة ألعردية بين هكين ألمتغيرين جك أن ألمستهلإ يزيد من استهالكد ألسلع بزياد دخلد  .وبلغةت
مرونةةة ( )X2حجةةم ألسةةكان ( )1.050وأالشةةار ألموجبةةة لمعلمةةة هةةكا ألمتغيةةر تعنةةي أن ألزيةةاد فةةي حجةةم ألسةةكان
نتيجة  %1سوف يزيد ألكمية ألمعلوبة من لحوم ألةدواجن بنسةبة %1.050وهةكا مةا أشةارت أليةد أدبيةات ألننريةة
أالقتصةةادية.وبلغت مرونةةة ( )X3أسةةعار لحةةوم ألةةدجال ( )0.123-أالشةةار ألسةةالبة تعنةةي أن زيةةاد سةةعر لحةةوم
ألدواجن بنسبة  %1سوف يخة ألكمية ألمعلوبة من لحةوم ألةدواجن بنسةبة ( )%0.123-وهةكا معةابق للننريةة
أالقتصادية ,وكلإ من أرتةاع أسعار ألسلع يودي جل خةة ألكميةة ألمعلوبةة منهةا .وبلغةت مرونةة ( )X4أسةعار
أللحوم ألحمرا )0.240( ,أالشار الموجبة لمعلمة هكا ألمتغير تعني أن ازدياد أسعار أللحةوم ألحمةرا ,بنسةبة %1
سوف يزيد ألكميات ألمعلوبة من لحةوم ألةدواجن بنسةبة ( )%0.240وهةكا يعةابق ألننريةة أالقتصةادية وكلةإ من
لحوم ألدواجن هي بديل عن أللحوم ألحمرا ,,فعند ارتةاع أسعار أللحوم ألحمرا ,تزيد ألكميات ألمعلوبة مةن لحةوم
ألدواجن ألتي تكون اسعارها منخةلة قياسا ً باسةعار أللحةوم ألحمرا.,وبلغةت مرونةة ( )X5أسةعار لحةوم أالسةماإ
( )0.040-أالشةار ألسةةالبة لمعلمةةة هةكا ألمتغيةةر تعنةةي أنةةد جكا انخةة سةةعر لحةةوم أالسةماإ بنسةةبة  %1فةةان كلةةإ
سةةةوف يزيةةةد ألكميةةةات ألمعلوبةةةة مةةةن لحةةةوم ألةةةدواجن بنسةةةية  %0.040وهةةةكا مخةةةالف للننريةةةة االقتصةةةادية الن
أالنخةا في السعر نسبي واليشجع ألمستهلكين عل زياد العلة علة هةكه ألسةلعة انمةا يتوجةد نحةو ألبةداول أي
لحوم ألدواجن عينة البحث وزياد الكمية ألمعلوبةة منهةا .وبلغةت مرونةة ( )x6ألةزمن ( )0.221-أالشةار ألسةالبة
لمعلمة هكا ألمتغير تعني أن رغبة ألمسةتهلكين للسةلعة عينةة ألبحةث لحةوم ألةدواجن منخةلةة اي مةع زيةاد ألةزمن
بنسبة  %1فان كلإ سيخة ألكميةات ألمسةتهلكة مةن لحةوم ألةدواجن بنسةبة  %0.221وهةكا ألعامةل مةن ألعوامةل
ألتةةي تختلةةف مةةن وقةةت جل ة اخةةر وتكةةون نوعةةا مةةا غيةةر قابلةةة للديةةا ويشةةتمل عل ة جوان ة سياسةةية واقتصةةادية
واجتماعية وديموغرافية لها انعكاسات عديد .
لدةةد تةةم تدةةدير مرونةةات ألعلة علة لحةةوم ألةةدواجن فةةي ألعةةراق للمةةد ( )2009 – 1990كمةةا مولةةح فةةي
ألجدول ( )2جك يبين لنا قيم مرونات ألعل ألسعريد وألدخلية والتداععية وكما ياتي:
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الجدول ( :)2قيم مرونات ألعل .
Table (2): Values of the elasticities of demand.
نوع
ألتحليل

ألمد

Type of
analysis

Period

بدون ألزمن
مع ألزمن

2009-1990
2009-1990

مرونة
ألعل ألسعريد

مرونة
ألعل ألدخليد

Price
elasticity of
demand

The income
elasticity of
demand

0.1670.123-

0.017
0.032

مرونة
ألعل ألتداععية
للحوم ألحمرا,

مرونة
ألعل ألتداععية
للحوم أمسماإ

Cross elasticity
of demand for
red meat

Cross elasticity
of demand for
fish meat

0.192
0.240

--0.221-

Table prepared by the researcher.

نالحن في ألجدول أعاله أن قيمةة مرونةة ألعلة ألسةعرية  0.167-ممةا يةدل علة أن ألعلة علة لحةوم
ألدواجن غير مرنا تجاه ألتغير ألحاصل في سعرها ,بينما بلغت مرونةة ألعلة ألداخليةة  0,017ممةا يشةير جلة أن
ألكمية ألمعلوبة من تلإ ألسلعة تتغير بددر اقل من ألتغير ألحاصل في ألدخل ,وأن مرونة ألعلة ألدخليةة اقةل مةن
مرونة ألعل ألسعرية ,أي أن ألكمية ألمعلوبة من لحوم ألدواجن تتأثر بتغير ألسعر أكبر من ألتغيةر ألحاصةل فةي
ألةةدخل ,وبلغةةت مرونةةة ألعلة ألتداععيةةة للحةةوم ألحمةةرا )0.192(,وهةةكا يعنةةي أن ارتةةةاع أسةةعار أللحةةوم ألحمةةرا,
ولحةةوم أالسةةماإ سةةيؤدي جل ة ارتةةةاع ألكميةةة ألمعلوبةةة مةةن لحةةم ألةةدجال عنةةد كةةل سةةعر وهةةكا يعنةةي أن ألسةةلعتين
بديليتين.أما قيم ألمرونات مع ألزمن فدد بلغت مرونة ألعل ألسعرية  0.123-مما يدل عل أن ألعل علة لحةوم
ألدواجن غير مرن تجاه ألتغير ألحاصل في سعرها ,بينما بلغت مرونة ألعلة ألداخليةة  0,032ممةا يشةير جلة أن
ألكمية ألمعلوبة من تلإ ألسلعة تتغير بددر أكبر من ألتغير ألحاصل في ألدخل ,وأن مرونة ألعل ألدخلية أقل مةن
مرونةةة ألعل ة ألسةةعرية ,أي أن ألكميةةة ألمعلوبةةة مةةن لحةةوم ألةةدواجن تتةةأثر بتغيةةر ألسةةعر فهةةي أكبةةر مةةن ألتغيةةر
ألحاصةل فةةي ألةةدخل وبلغةةت مرونةة ألعلة ألتداععيةةة للحةةوم ألحمةرا ,ولحةةوم أالسةةماإ ( )0.221 - ,0.240علة
ألتةةوالي وان ارتةةةاع أسةةعار هةةكه أللحةةوم سةةيؤدي ال ة ارتةةةاع ألكميةةة ألمعلوبةةة مةةن لحةةوم ألةةدواجن وهةةكا يعنةةي جن
ألعالقة تبادلية (سلع بديلة) مع اللحوم الحمرا ,وسلعة مكملة مع لحوم االسماإ.






) Y  Y  b( X  X

تشير نتاو ألجدول ألمولح أن متوسع نصي ألةرد من ألكميات ألمتاحة لالسةتهالإ للحةوم ألةدواجن عبةر
ألةتةةر ألمتنبةةأ بهةةا يرتةةةع خةةالل ألسةةنوات ألالحدةةة وكلةةإ سةةب تزايةةد عةةدد ألسةةكان وقلةةة ألمشةةاريع تربيةةة ألةةدواجن
وارتةةةاع أسةةعار مةةدخالت أمنتةةال ومحةةدوديتها داخةةل ألدعةةر ممةةا يةةؤدي جل ة زيةةاد ألكميةةات ألمسةةتورد مةةن هةةكه
ألمدخالت لسد حاجة ألعل ألمحلي بألعملية ألصعبة مما يرهق ميزانية ألدولة.
مما سبق نستنتج:
 -1قلة مشاريع الدواجن في الدعر وخرول معنم المنتجين مةن هةكا النشةاع الرتةةاع تكةاليف اإلنتةال مةن أعةالف
ولداحات وادوية عبية .وانخةا انتاجية السالالت المحلية ولعةها.
 -2زياد العل

عل لحوم الدواجن في السنوات المتنبأ عنها ,بسب

الزياد الملعرد في اعداد السكان.

 -3تزايد حجم الةجو الغكاوية للحوم الدواجن في المد المدروسة بسب النروف االقتصادية التةي مةر بهةا الدعةر
التي ادت جل غلق اغل مشاريع الدواجن في الدعر واالعتماد عل االستيرادات لسد الندص المحلي.
 -4تشير نتةاو التحليةل الكمةي جلة نهةور االشةار السةالبة السةعار اللحةوم الحمةرا ,وكلةإ يعنةي انةد اكا انخةة
أسعار اللحوم الحمرا ,كلإ سيؤدي جل زياد الكمية المعلوبة من لحوم الدواجن.
 -5ارتةاع معامل مرونة العل الدخلية ,تشير جل جن المستهلإ يعاني من ندص في مستوى االشةباع مةن اإلنتةال
المحلي.
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الجدول ( :)3ألتنبؤ بكميات استهالإ ألةرد من لحوم ألدواجن للمد ()2025 – 2016
Table (3): Predict quantities per capita consumption of poultry meat for a period
(2016 - 2025).
متوسع نصي ألةرد من لحوم ألدواجن  /كغم  /فرد
ألسنة
Average per capita poultry meat / kg / capita
Years
7.276
2016
2017
2018

7.361
7.581

2019
2020
2021

7.897
8.120
8.231

2022

8.390

2023

8.420

2024

8.430

2025

8.457

Source: calculated quantities by the researcher using the following
predictive equation

وعليه نوصي بما ياتي:
 -1تشجيع صناعة الدواجن فةي الدعةر عةن عريةق تشةجيع المةربين مةن خةالل دعةم وتةوفير االعةالف واللداحةات
وتربية وتحسين السالالت المحلية ومنح الدرو بدون فواود.
 -2تع بيق سياسات واجرا,ات الحماية الكمركيةة علة المةواد الغكاويةة بهةدف حمايتهةا وتدليةل اعتمةاد الدعةر علة
االستيرادات امجنبية التي تزيد من معدل االنكشاف االقتصادي الزراعي عل الخارل.
 -3العمل عل جعاد توزيع الدخول بين مختلف فوات المجتمع وتحسين دخةول امفةراد بمةا يتماشة مةع االرتةةاع
المستمر فةي أسةعار اللحةوم الحمةرا ,وبالعمةل علة تحسةين المسةتوى المعاشةي للمةواعنين مةن خةالل معالجةة
التلخم النددي الكبير في امسعار بهدف رفع الديمة الحديديةة للةدخول الندديةة لألفةراد اممةر الةكي عكة أثةره
في زياد متوسع نصي الةرد من استهالإ السلع ومنها اللحوم الحمرا.,
 -4زياد االهتمام بمثل هكه البحوث ودراسة مرونات العل الدخلية الععا ,صور والحة عةن حديدةة التعةور
التنموي ومستوى الرفاهية الكي وصل جليد امفراد في الدعر العراقي.
ESTIMATING AND ANALYSING OF DEMAND FUNCTION FOR POULTRY
)IN IRAQ ROR THE PERIOD (1990 - 2009
Salim Mohammad Salih Al_Youzbaki

Suha Mohammad Ahmad Al_Hmdany

Agricultural Economy Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: Salim51956@yahoo.com

ABSTRACT
The study aimed assessment and analysis of the demand function for poultry
meat in Iraq for a period (1990-2009) once without changing time and again with the
time factor as well as find food gap and the values of elasticities (price and Aldkhalah
and Cross) and predict the required quantities of this meat in the coming years. It was
found that the variables (the average per capita income and the size of the population
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and the prices of poultry meat, red meat, and time) has been deleted variable V
average prices of fish meat from the equation for not Manueth. Has appeared
significant in influencing and varying in the degree of impact, it turns out that the
coefficient of determination of the model with time has reached (97.9%), while the
coefficient of determination with no time (97%) This indicates that analysis with time
has increased from clarification impact on payment of poultry meat, and the results
show the growing size of the food gap and rate 28.18 thousand tons of poultry meat in
the period studied, also reached values elasticities without and with time and
sequentially price (-0.167, -0.123) and Aldkhalah (0.017, 0.032) and cross of red meat
(0.192, .240) and cross the fish meat with time (-0.221) value price elasticity of
demand 0.510, indicating that demand for poultry meat is flexible towards change in
price, while the flexibility of domestic demand 0.017, indicating that the required
quantity of the commodity changed much less than the change in income.
Keywords: demand function, the elasticities of demand, the food gap.
Received: 27/6/2012, Accepted: 6/5/2013.
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