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 2015-1995 لى لحوم الدواجن في العراق للمدةالتحليل االقتصادي للطلب ع

  1*ياسين                       مصطفى طه محمد جزاعفايق  
 األنبار جامعة-الزراعةكلية 

 الخالصة

 األخيرةوقد تزايد الطلب عليها في الفترة  لإلنسان،من اهم المصادر الغذائية واحدة تعد لحوم الدواجن 
لذا  ،منافسة للحوم البيضاءكسلع رئيسية  واألسماك الحمراءحوم لكال أسعار اللحوم البديلةفي العراق الرتفاع 

، 1995-2015 المدةطلب على لحوم الدواجن في العراق دراسة للتعرف على طبيعة ال أعداديتطلب األمر 
 أنموذج قياسي بصيغ متعددة باستخداموقد قدرت معلمات متغيرات األنموذج  ودراسة أهم العوامل المحددة للطلب.

واختبارات  اإلحصائيةتلك الدوال حسب االختبارات  أفضلالدالة اللوغاريتمية المزدوجة هي  أنالنتائج  وأظهرت
، واتفاقها مع مفاهيم النظرية االقتصادية. وقد أتضح من خلوها من المشاكل القياسية اثبتالدرجة الثانية التي 

سعر اللحوم الحمراء كانت لدواجن ومتغير ومتغير سعر لحوم ا الدخل الفرديمعدل بأن متغير  دالة الطلب
 السلعة من السلع الكمالية وكانت وقد صنفت هذه .لكون مرونتها أكبر من الواحدتأثير معنوي  جميعها ذات

 في حين كان تأثير سعر لحوم األسماك سلبي على الطلب على لحوم الدواجن من الواحد. أكبرمرونتها الدخلية 
 أن إلىقد تعزى  ألسباب االقتصاديةسلعة مكملة وهذا ال يتوافق مع منطوق النظرية  إنها إلىمما يشير ذلك 

التنبؤ االقتصادي بالطلب على لحوم الدواجن حتى وتضمنت الدراسة  .قد ترتفع وتنخفض في أن واحد األسعار
رد من لحوم نالحظ االرتفاع المستمر لمتوسط نصيب الف التي تم الحصول عليها ومن خالل النتائج 2020 عام

   .2020القادمة وصواًل إلى  الدواجن للسنوات

يزداد بمعدل  المحلي اإلنتاجإن  أهمهااحتوت الدراسة على مجموعة من االستنتاجات والتوصيات  وأخيرا
 ذلك فإن العراق يسد حاجتهزيادة حجم الفجوة الغذائية ل إلىيؤدي  المستهلكة مماالكمية من معدل نمو  اقل نمو

العمل على تحقيق ضرورة الدراسة ب أوصتوقد من لحوم الدواجن عن طريق استيراد المنتوج من دول الخارج. 
االكتفاء الذاتي والحفاظ على الموارد المالية من التسرب إلى دول الخارج نتيجة الستيراد منتجات الثروة الحيوانية 

 لسد العجز الحاصل في المعروض بما يوازي المطلوب.
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Abstract 
The most important sources of food for human is the poultry meat. The 

demand for this kind of meat has increased due to the increase of alternative meat 

such as red meat and fish. So a study is needed to identify the nature of demand for 

poultry meat in1995-2015, it also demands studying the specific factors of demands. 

The Estimated of variable in formation was estimate using a standard model in 

various formats; the result showed that the double logarithmic function is the best of 

that entire log. Function according to the statistical tests and the second-class tests, 

which showed free of measurement criteria and its agreement with the demand 

function that the variable per capita income and the variable price of poultry and red 

meat were all have moral effect because their elasticity is greater than one. 

 This good have been classified as luxuries goods for their internal elasticity is 

greater than one. The effect of the price of fish meat is negative on the demand for 

poultry meat, indicating that it's a complementary commodity and that doesn't 

correspond to the economic theory for the reasons that may be attributed to the price 

may rise and fall at same time. The study included the economic forecast of the 

demand for poultry meat until 2020 and through the results obtained, we note the 

continuous increase in the average per capita share of poultry meat for the coming 

years to 2020. Finally, the study contained a group of conclusions and 

recommendations and the most important of these conclusions and recommendations 

is that the local production is growing at a rate of growth less than the rate of growth 

of quantity consumed, leading to increasing the size of food gap, so Iraq meet the 

need of poultry meat through the import of the product from abroad .the study 

recommended the necessity of working towards achieving self. Sufficiency and 

preserving the financial resources from leaking to foreign countries because of the 

importation of livestock products to fill the deficit in supply. 

 المقدمة

النشاط الزراعي بنسبة كبيرة في تكوين النشاط االقتصادي باعتباره مصدرًا ضروريًا لتلبية  يسهم
من السلع االستهالكية الزراعية والمواد الغذائية كما انه يعمل على تشغيل وتوظيف عدد كبير  األفراداحتياجات 

القطاع الزراعي مع زيادة مساهمة هذا القطاع في  أهميةفي الدول النامية. وتزداد  والسيماالعاملة  األيديمن 
ى توفير قدر من العملة الصعبة التي تخصص يعمل عل مع من السلع الغذائية والذي بدورهتلبية احتياجات المجت

عن الجانب  أهميةال تقل  إنهاوتشكل الثروة الحيوانية جزءًا مهمًا في القطاع الزراعي اذا  الغذائية.د السلع الستيرا
نسبة  إلىكبيرة في تكوين الدخل الزراعي العراقي يصل  أهميةالحيواني بصورة خاصة له  اإلنتاجالنباتي، وان 

أدى ذلك  أخرى زيادات الحاصلة في السكان العراقي من جهة وزيادة دخل الفرد من جهة ليبا ونظرًا لتقر  50%
 إالاللحوم  إنتاجزيادة الطلب على المنتجات الزراعية وخاصة الحيوانية ،حيث كان ذلك حافزًا لزيادة مشاريع  إلى
مشكالت مالية أو  إلىهذه المشاريع لم تكن لها القدرة على سد احتياجات الطلب المتزايد وقد يعود ذلك  أن

استيراد كميات من اللحوم من خارد البلد لسد احتياجات الطلب المتزايد، وتحتل  إلىمما أدى  إنتاجيةتسويقية أو 
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وي على نسب عالية ئية وصحية لإلنسان، حيث يحتغذا أهميةمن الطلب لما لها من  األكبرلحوم الدواجن النسبة 
ازدياد الطلب على  األخيرةمن المنتجات الحيوانية، وقد لوحظ في الفترة  األخرى  األنواعمقارنًة مع  من البروتين

 الكبيرة للحوم الدواجن من الناحية الغذائية األهمية إلىلسكانية  باإلضافة لحوم الدواجن في العراق بسبب الزيادة ا
ويعاني من  اً المحلي منخفض اإلنتاجأن يكون  إلىتواجه الكثير من المشاكل التي تؤدي  إنها إالواالقتصادية، 

قصور كبير ال يلبي احتياجات المستهلك من هذه السلعة وبالتالي انخفاض متوسط نصيب الفرد في العراق من 
 . األخرى وسط نصيب الفرد في الدول هذه السلعة مقارنًة مع مت

الزيادات  عامة بسببلعراق بصورة تتلخص مشكلة البحث في زيادة الطلب على لحوم الدواجن في او 
وقصور الكميات المعروضة من لحوم الدواجن  أخرى الحاصلة في السكان من جهة وارتفاع دخل الفرد من جهة 

استيراد كميات كبيرة من هذه السلعة من  إلىالمحلي بالشكل الذي ال يلبي الطلب المتزايد، مما أدى  اإلنتاجمن 
على ميزانية الدولة نتيجة  ءزيادة العب إلى، وهذا بدوره يؤدي الخارج لسد العجز الحاصل في العرض المحلي

على في العراق  اً متزايد اً هناك طلب إنتفترض الدراسة بالعمالت الصعبة من خارج البلد. الستيراد هذه السلعة 
ي يكون ذا عالقة زيادته كارتفاع الدخل الفردي الذ إلىوجود الكثير من العوامل التي تؤدي لحوم الدواجن بسبب 

المستهلكين وعالقة عكسية بين الطلب على لحوم الدواجن  أذواقوبين الكمية المطلوبة وكذلك  طردية بينه  
 . األسماكوعالقة طردية مع أسعار السلع البديلة المتمثلة باللحوم الحمراء ولحوم  وأسعارها

باستخدام  2015- 1995 الدواجن في العراق للمدةتقدير دوال الطلب على لحوم  إلىويهدف البحث 
 والتنبؤ االقتصادي بمقدار .لطلب على لحوم الدواجنامؤثرة على بيانات السالسل الزمنية، ومعرفة العوامل ال

التحليل الوصفي لدراسة تطور  األولالتحليل  أسلوبينواعتمد البحث على  .2020لغاية عام الطلب في العراق 
تم  ، والثاني2015-1995 والعوامل المؤثرة على الطلب للمدة أسعارهاالطلب على لحوم الدواجن وكذلك تطور 

للحوم الدواجن وذلك من  واإلجماليالتحليل الكمي لتحديد العوامل المؤثرة على الطلب الفردي  أسلوباستخدام 
الصور الرياضية المبنية على المعايير  أفضلخالل تقدير دوال الطلب على لحوم الدواجن من خالل استخدام 

ووزارة  لإلحصاءلحصول عليها من وزارة التخطيط الجهاز المركزي اعن طريق بيانات تم  واإلحصائيةاالقتصادية 
 إلعدادالباحثين  هذا البحث عدد من موضوع وقد تناول الحيواني.  اإلنتاجدائرة الثروة الحيوانية قسم و  .الزراعة

دور  إلىيتعلق بدالة الطلب  فيماوتم التوصل في الكثير منها  (10و 7 ،6 ،5 ،1) الدراسات المحلية والعالمية
 المطلوبة من لحوم الدواجن.على الكمية  التأثير السعرية فيدخل الفرد والعوامل 

 العملالمواد وطرق 

 واالستهالك والفجوة الغذائية  لإلنتاجحساب معدالت النمو السنوي 

معدل النمو السنوي يكون ضروريًا في رسم السياسات الزراعية المتعلقة بهذه السلعة في الوقت الحاضر 
طريقة والمستقبل من خالل قياس معدالت النمو السنوية ومعرفة الزيادة والنقصان السنوية والتي يتم تقديرها ب

 :أدناهلمربعات الصغرى وفق الصيغة 

𝑌 = 𝑒𝑎+𝑏𝑡    by logarithm   𝐿𝑛𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑡 
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 b الثابت،الحد  a الغذائية،المتغير التابع الناتج، المتاح لالستهالك من لحوم الدواجن، الفجوة  Y إنإذ 
 متغير مستقل. الزمن tوميل معادلة االنحدار ويمثل معدل النمو السنوي 

احتساب هذه المعادلة لكل من الناتج، المتاح لالستهالك من لحوم الدواجن، الفجوة الغذائية يمكن تم 
 2005-1995 وكذلك معرفة معدل النمو للمدتين 2015-1995من خاللها معرفة معدل النمو السنوي للمدة 

 7وكما هو موضح في جدول 2015-2006و

 ولمدتين 2015-1995 معدالت النمو السنوي للمدة 7جدول
 2006 – 2015 1995 – 2005 1995 – 2015 المتغيرات

 0.17 0.34 0.15 اإلنتاج

 0.11 0.32 0.19 المتاح لالستهالك من لحوم الدواجن

 0.31 0.13 0.26 الفجوة الغذائية

المببذكورة فببي الجببدول إلببى * حسبببت التقببديرات مببن معادلببة انحببدار المتغيببر التببابع مببع الببزمن بعببد تحويببل البيانببات األصببلية للمتغيببرات 
 الصور اللوغاريتمية، معدل النمو السنوي هو عبارة عن معلمة الزمن.

، المتاح لالستهالك من لحوم لإلنتاجمعدل نمو موجب  2015-1995النتائج المدة الزمنية  وأظهرت
معدل النمو  أنعلى التوالي، وعلى الرغم من  0.26، 0.19، 0.14الدواجن، الفجوة الغذائية وبلغت قيمتها 

انه ال يكفي لسد احتياجات الكمية المطلوبة من لحوم الدواجن مما يؤدي  إالالسنوي لإلنتاج كانت قيمته موجبة 
حيث كان معدل النمو السنوي لإلنتاج من لحوم الدواجن اقل من معدل نمو المتاح  غذائية،ظهور الفجوة  إلى

 منهما. أكبرمو السنوي للفجوة الغذائية لالستهالك من هذه السلعة في حين كان معدل الن

 2005-1995األولى معدالت النمو للمدة 

معدل النمو السنوي الناتج، المتاح لالستهالك من لحوم الدواجن و الفجوة  أن 7 يتضح من خالل جدول
على التوالي ففي هذه المدة يالحظ ارتفاع معدل  0.13و 0.32، 0.34نمو موجب وقد بلغت  الغذائية كانت ذات

النمو السنوي لإلنتاج من لحوم الدواجن بنسبة اكبر من المتاح لالستهالك من هذه السلعة وذلك ساهم في تقليل 
الفجوة الغذائية مما جاء معدل نموها منخفضًا وان معدل نمو الفجوة الغذائية من للحوم الدواجن انخفضت وعند 

والمتاح لالستهالك من هذه السلعة  اإلنتاجتها مع المدة العامة يالحظ ارتفاع معدالت النمو السنوي لكل من مقارن
 الفجوة الغذائية انخفضت. أنفي حين 

 2015-2006 معدالت النمو للمدة الثانية

معدل النمو السنوي لكل من الناتج، المتاح لالستهالك من لحوم  أن 7يتضح من خالل جدول 
ففي هذه المدة انخفضت  0.11و 0.31، 0.17ها ذات نمو موجب وبلغت اجن، الفجوة الغذائية وكانت قيمالدو 



 ISSN: 1992-7479                                                       2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

640 

 

اعلى  لإلنتاجواالستهالك من لحوم الدواجن حيث كان معدل النمو السنوي  اإلنتاجمعدالت النمو السنوي لكل من 
 سنوي لها.من المتاح لالستهالك بعكس الفجوة الغذائية التي ارتفع معدل النمو ال

 توصيف دالة الطلب على لحوم الدواجن 

وفق  2015-1995يمكن توصيف دالة الطلب على لحوم الدواجن لبيانات السلسلة الزمنية للمدة 
 الصيغة اآلتية:

𝑦 = 𝑎 + 𝑎1 𝑃𝑥1 − 𝑎2𝑃𝑥2 + 𝑎3𝑃𝑥3 + 𝑎4𝑃𝑥4 + 𝑢 

ويمثل متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن  Dependent variableيمثل المتغير التابع  yإذ إن 
الكمية المتاحة لالستهالك من لحوم لدواجن على عدد السكان للسنوات  إجماليويتم الحصول عليه بقسمه  سنويًا،

 األرقاممن استخدام  أفضلتعطي نتائج  ألنهاالقياسية للمتغيرات المستقلة  األرقامضمن الدراسة. استخدمت 
مثاًل  1990فلو تم اختيار سنة  واألسعار باإلنتاجبسبب االستقرار  أساسسنة  1995ت سنة االعتيادية واعتبر 

 1995ترتفع بشكل كبير في السنوات الالحقة بسبب التضخم وعليه فأن السنوات الالحقة لسنة  األسعارفان 
 بشكل معقول ويمكن الحصول على نتائج معقولة. األسعاريكون ارتفاع 

يمثل الرقم القياسي لمتوسط نصيب الفرد من الدخل  ويتم احتسابه من خالل قسمة الدخل  𝑥1 وتشمل
القومي للبلد على عدد السكان للسنوات ضمن مدة الدراسة إذ أن للدخل أثر كبير ومهم في تحديد االستهالك 

ك إلى زيادة قدرته على الكمية المطلوبة للسلع ويعود السبب في ذل إيجابيةفارتفاع دخل الفرد يؤثر بصورة 
ويمثل الرقم القياسي لسعر لحوم الدواجن، ويعد السعر من المتغيرات التي تؤثر في الطلب الفردي، 𝑥2 الشرائية، 

ألنه العامل االساسي الذي يواجه المستهلك نحو شراء أو عدم شراء سلعة معينة، وتشير النظرية االقتصادية إلى 
يمثل الرقم القياسي لسعر اللحوم  𝑥3الكمية المطلوبة منها وفق قانون الطلب،العالقة العكسية بين سعر السلعة و 

وتشير النظرية االقتصادية إلى إن هناك عالقة طردية  ،لمتغير ذو عالقة مع لحوم الدواجنالحمراء إذ أن هذا ا
لى عالقة عكسية مع  وأسعاربين الكمية المطلوبة من سلعة معينة  السلع المكملة لها،  رأسعاالسلع البديلة لها وا 

هو الرقم القياسي لسعر  𝑥4وتعتبر اللحوم الحمراء من السلع البديلة للحوم الدجاج وفق النظرية االقتصادية و
 لحوم األسماك، إذ تعتبر لحوم األسماك من السلع البديلة لسلعة لحوم الدواجن.

  𝑎0  المستقلة،المتغيرات  أثرأي قيمة المتغير التابع في المتوسط تعبر عن  التقاطع،تمثل معلمة ثابت 
𝑥1بافتراض  = 𝑥2 = 𝑥3 = 𝑥4 = أي بمعنى أن هذا الثابت يعكس أثر العوامل التي تؤثر في المتغير  0

 التابع والمستبعدة من عالقة االنحدار.

 𝑎1  الدخل،تمثل معلمة𝑎2  اج،الدجتمثل معلمة الرقم القياسي لسعر لحوم 𝑎3  تمثل معلمة الرقم
 تمثل معلمة الرقم القياسي لسعر لحوم االسماك. 𝑎4القياسي لسعر اللحوم الحمراء و 
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في تقدير دالة الطلب بعد تحويل  2015-1995وقد استخدمت بيانات السالسل الزمنية لمدة الدراسة 
-1995تأثير التضخم خالل المدة  من أساس للتخلصسنة  1995بياناتها إلى األرقام القياسية باعتبار سنة 

 من خالل استخدام الصيغة الرياضية اآلتية: 2015

 100 ∗ 
قيمة المتغير في سنة المقارنة
قيمة المتغير في سنة االساس

 =  الرقم القياسي

المزدوج  واللوغاريتميالمعكوس  لوغاريتميوالنصف  لوغاريتميتم تطبيق النموذج الخطي والنصف  
 اللوغاريتميةلبيانات السلسلة الزمنية المستخدمة في الدراسة ومن خالل النتائج التي ظهرت ثم اختيار الدالة 

مع المنطق االقتصادي باإلضافة إلى نتائج االختبارات  إشاراتهاأفضل دالة وذلك لتوافق  باعتبارهاالمزدوجة 
, 𝑅2والقياسية  اإلحصائية 𝐹, 𝑡 مشاكل القياسية حسب اختبارات كالين. بارك. ولخلوها من الD.w  وكانت

 (:8و 9نتائجها كما يلي)

𝑙𝑛𝑦 = 8.67 + 1.20𝑙𝑛𝑥1 − 1.30𝑙𝑛𝑥2 + 1.21𝑙𝑛𝑥3 − 1.95𝑙𝑥4 

𝑡 = (4.15)∗∗ (4.03)∗∗ (−3.12)∗∗ (2.31)∗ (−3.24)∗∗ 

𝑅2 = (0.88)                    𝐹 = (38.90) 

𝐷. 𝑊 = (1.96)           𝑛 = 21      

 ( لدالة الطلب على لحوم الدواجن يتضح ما يلي:اإلحصائيةومن خالل اختبارات الدرجة األولى )االختبارات 

 n-kوعند مستويات مختلفة  اإلحصائيةيتبين أن النموذج معنوي من الناحية  T-testيتضح من اختبار 
من التغيرات التي تحدث في الكمية المطلوبة  %88والذي بلغت قيمته حوالي  𝑅2. ويوضح معامل التحديد21-4

 أنمن لحوم الدواجن المتغير التابع تعود إلى التغيرات في المتغيرات المستقلة التي يتضمنها النموذج في حين 
لم يتضمنها النموذج وقد امتص تأثيرها المتغير  أخرى يعود إلى متغيرات  %12المتبقي من تأثير التغيرات والبالغ 

 %1النموذج معنوي عند مستوى معنوية  إناختبار معنوية النموذج ككل يتبين  F. ويوضح اختبار العشوائي
يتضح لنا أهمية المتغيرات المستقلة التي  38.90والتي بلغت  Fوذلك من خالل قيمة  n-k، k-1وبدرجات حرية 
 2يحتويها النموذج

 االختبارات القياسية اختبارات الدرجة الثانية 

غير خطرة  Autocorrelationالنموذج يحتوي على مشكلة االرتباط الذاتي  إنيوضح  :D.Wاختبار 
تقع في حدود  إنهاأي  5%عند مستوى معنوية  1.90 البالغة D.W   حيث تفسر قيمه  العشوائية، األخطاءبين 

𝑑𝑢المتباينة  < 𝑑 < 4 − 𝑑𝑢،  ومن خالل قيمةD.W  المحسوبة اتضح أنها ال تعاني من مشكلة االرتباط
 (.4)ولهذا فقد تم احتساب معامل االرتباط الذاتي وفق الصيغة اآلتية الذاتي،

                                                           

  %0.1**معنوية بنسبة  (2
  %0.5 *معنوية بنسبة  
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 0.05والذي بلغت   �̂�ومن خالل قيمة دربن واتسن المحسوبة.  dو�̂� معامل االرتباط الذاتي إذ أن 
يتضح لنا أن معامل االرتباط الذاتي قريب للصفر أي بمعنى أن مشكلة االرتباط الذاتي ليس خطرة وال يمكن 

 .بنظر االعتبار أخذها

الذي يمكن من خالله الكشف عن مشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ  Parkما اختبار بارك أ
Heteroscedasticity  وذلك من خالل تقدير معادلة االنحدار البسيط النحدار مربع قيم البواقي𝑒𝑖2  كمتغير

االختبار من خالل  إجراءيمكن  Spss20تابع للمتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج وباالستعانة ببرنامج 
جود المشكلة من عدمه، حيث يمكن من خالله االستدالل عن و  ،األنموذجللمتغيرات المستقلة في  t-testاختبار 

كمتغير تابع، أي  𝑒𝑖2ومن خالل النتائج تبين عدم معنوية كل المتغيرات المستقلة بعالقتها مع مربع قيم البواقي 
 .Heteroscedasticityالنموذج يخلو من مشكلة  أنبمعنى 

𝐿𝑛𝑒𝑖
2 = −3.54 − .235𝑙𝑛𝑥1 + 2.004𝑙𝑛𝑥2 + .506𝑙𝑛𝑥3 + .307𝑙𝑥4 

      𝑡 =   (−0.318)   (−0.105)   (0.715)       (0.157)        (0.193) 

    𝐹 = (4.18) 
يمكن الكشف عن مشكلة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة من  Klein testومن خالل اختبار 

تساوي أو أكبر من معامل االرتباط البسيط بين أي  𝑅2√خالل احتساب قيمة الجذر التربيعي لمعامل التحديد 
النموذج يخلو  أنيالحظ  0.952وبما أن قيمة الجذر التربيعي لمعامل التحديد للدالة المقدرة بلغ  المتغيرين،من 

 .الخطي بين المتغيرات التوضيحيةمن مشكلة االرتباط 

 2015- 1995 ن في العراق للمدةواستهالك الدواج إنتاجواقع 

في  طن 2693 بلغ إذ 2002-1995المحلي من لحوم الدواجن باالرتفاع للمدة من  اإلنتاجيتصف 
المحلي خالل هذه الفترة هو  اإلنتاج، وكان سبب ارتفاع 2002طن في عام  122461 حتى اصبح 1995عام 

 2002الدواجن في العراق، وبعد عام  انتتاجتطوير صناعة  إلىتنفيذ البرنامج الوطني للزراعة الذي يهدف 
بلغت نسبة االنخفاض  إذ 2004-2003 بشكل ملحوظ خصوصًا خالل عامين اإلنتاجانخفضت كمية 

 األعواموفي  2005طن في عام  59639 إلى اإلنتاج، وبعدها ارتفعت كمية 2002 بالمقارنة بعام %65بحدود
وان سبب  34087و 36947، 40258، 55567 إلى اإلنتاجانخفضت كمية  2009و 2008 ،2007، 2006

عزوف  إلى إضافةالمحلي،  لإلنتاجخالل هذه الفترة هو استيراد لحوم الدواجن ومنافستها  اإلنتاجانخفاض 
وعدم خضوعها للسيطرة النوعية مما تسبب  اإلنتاجالصناعة بسبب عدم جودة مستلزمات  هذهالمنتجين عن 

 2011، 2010 األعوامبالزيادة خالل  اإلنتاجبالخسائر المتكررة للمنتجين في هذا المجال، وبعدها بدأت كمية 
خاصة  األمنيطنًا وكان سبب االرتفاع هو استقرار الوضع  171000و 132000، 87500 بلغت إذ 2012و

 إذعالية وقصر مدة التربية  إنتاجيةكفاءة  إلىالوصول  إلى باإلضافة األوسطفي مناطق الجنوب ومناطق الفرات 
 .يومًا للوجبة الواحدة 40-34جاوز ال تت
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 األخيرةفي السنوات  أماطن  88000بلغت  إذ 2013في عام  اإلنتاجوبعدها انخفضت كمية  
قيمة خالل طن، وكانت اعلى  169283-154169بلغت  إذبالزيادة  اإلنتاجكمية  أخذتفقد  2015 -2014

 وكما هو موضح في جدول 1995طن في عام  2693 واقل قيمة 2012طنًا في عام  171000 المدة المدروسة
بلغ  1995حجم الفجوة الغذائية اخذ بالتذبذب بين االرتفاع واالنخفاض في عام  أنونالحظ من الجدول  6

طن على التوالي   181.87و 216.60 وبلغت قيمتها 2006 -2005عامي  إلىوصل  أن إلىطن   323.91
اعلى قيمة له في  إلىوصل  أن إلىبعدها اخذ حجم الفجوة باالرتفاع ، حيث كانت اقل قيمتين للمدة المدروسة

 2015وصل في عام  أن إلىبعدها اخذ حجم الفجوة بالتذبذب  طن 1268555.7والتي بلغت  2010عام 
ث يتم تغطية الفجوة الغذائية هذه عن طريق استيراد لحوم الدواجن من خارج طن حي 103817.26وبلغت قيمتها 

 لسد الطلب االستهالكي من هذه اللحوم . األزمةالعراق لتوفير الكميات 

 2015-1995الزمنية  الدجاج للمدةحساب الفجوة الغذائية من لحم  6 جدول

 التفسير االقتصادي للنموذج

وكانت  1%ذو تأثير معنوي عند مستوى   𝑥1بأن متغير الدخل الفردي ذكرهيتضح من النموذج المار 
فإنه سوف يؤدي إلى زيادة  1%التي تعبر عن المرونة الدخلية موجبة أي أنه عند زيادة الدخل بنسبة  𝑎1معلمته

هذه السلعة الزالت تعد من السلع الكمالية لكون مرونتها  أنوهذا يعني  1.20%استهالك لحوم الدواجن بنسبة 
 الدخلية أكبر من الواحد.

سالبة 𝑎2 معلمته إشارةوكانت  1%عند مستوى  اً ره معنويفكان تأثي  𝑥2أما متغير سعر لحوم الدواجن 
فإنه سوف يؤدي إلى انخفاض الكمية  1%أي أنه عند زيادة سعر لحوم الدواجن بنسبة  1.30-حيث بلغت 

وهذا يتوافق مع منطق قانون الطلب للعالقة العكسية بين سعر السلعة والكمية  1.30%المطلوبة بمقدار 

أجمالي  السنة
 اإلنتاج
 المحلي
 طن

المتاح لالستهالك        
االستيراد + اإلنتاج

 طن

حجم الفجوة الغذائية 
من لحوم الدواجن 
المتاح لالستهالك 

 طن اإلنتاج –

أجمالي  السنة
 اإلنتاج
 المحلي
 طن

المتاح لالستهالك        
االستيراد + اإلنتاج

 طن

حجم الفجوة الغذائية 
من لحوم الدواجن 
 –المتاح لالستهالك 

 طن اإلنتاج
1995 2693 3016.91 323.91 2006 55567 55748.87 181.87 

1996 3750 7030.32 3280.32 2007 40258 166446.00 126188.00 

1997 3847 5824.89 1977.89 2008 36947 211382.00 174435.00 

1998 16814 23295.04 6481.04 2009 34087 211921.00 177834.00 
1999 44156 45709.00 1553.00 2010 87500 356055.71 268555.71 
2000 82590 96248.09 13658.09 2011 132000 399570.37 267570.37 

2001 94302 103161.48 8859.48 2012 171000 239665.26 68665.26 

2002 122461 155292.04 32831.04 2013 88000 186031.04 98031.04 
2003 53191 58186.00 4995.00 2014 154169 298924.5 144755.5 

2004 46317 74815.00 28498.00 2015 169283 273100.26 103817.26 

2005 59639 59855.60 216.60     
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 𝑥3لنسبة لتأثير سعر اللحوم الحمراءأما با مرنة ألن قيمتها أكبر من الواحد.وكانت هذه السلعة  فيها،والمطلوبة 
الحمراء  أي أنه عند زيادة سعر لحوم 5%موجبة وذات قيمة معنوية عند مستوى معنوية  𝑎3معلمته إشارةفكانت 
 مرنة وهي ذات قيمة %1.21من لحوم الدواجن بنسبة  المستهلكة زيادة الكميةفإنه سوف يؤدي إلى  5%بمقدار 

اللحوم الحمراء هي سلعة بديلة للحوم الدواجن وهذا يتوافق مع المنطق  أن إلىألنه أكبر من الواحد، مما يشير 
 االقتصادي.

 أشارتهوكانت  1%ذو قيمة معنوية عند مستوى  𝑥4في حين كان تأثير سعر لحوم األسماك 
سالبة مما يشير ذلك الى انها سلعة مكملة وهذا ال يتوافق مع منطوق النظرية االقتصادية الذي يبين  𝑎4معلمتها

دقة  ممنها عدعديدة  أسباب إلىان لحوم االسماك هي سلعه بديلة للحوم الدواجن وقد يعود السبب في ذلك 
بوقت واحد  واألسماكلحوم الدجاج  أسعاربسبب ارتفاع  أوالمستهلكة،  األسماكانخفاض كمية لحوم  أوالبيانات، 

فإنه سوف تؤدي إلى انخفاض الكمية  1%بنسبة  أسعارهابمعنى عند زيادة  أي 1.95-حيث بلغت قيمتها 
 وهي ذات قيمة مرنة مما يوضح بان الطلب مرن. 1.95%المستهلكة من لحوم الدواجن بنسبة 

 أنواع المرونات المستخرجة من دالة الطلب على لحوم الدواجن 14جدول 
 نوع السلعة القيمة المرونات أنواع ت
 سلعة ذات طلب مرن  1.30- مرونة الطلب السعرية الذاتية 1
 سلعة كمالية 1.20 خليةمرونة الطلب الد 2
 مرونتها جاءت موجبة أشارتسلعة بديلة الن  1.21 مرونة الطلب التقاطعية للحوم الحمراء 3
 مرونتها جاءت سالبة إشارةسلعه مكملة الن  1.95- مرونة الطلب التقاطعية للحوم األسماك 4
 

 2020التنبؤ االقتصادي بالطلب على لحوم الدواجن حتى عام
التنبؤ بالطلب في المستقبل  يعدالتنبؤ بالطلب ركنًا أساسيًا من أركان سياسة تخطيط الطلب، إذ  يعد

لسلعة ما مؤشرًا مهمًا في تخطيط اإلنتاج واالستيراد والتصدير باإلضافة إلى المخزون من تلك السلعة، ومن 
خالل التنبؤ يمكن التعرف على أهم العوامل المؤثرة على مسار ظاهرة موضوع البحث في الفترة المستقبلية، 

ي تلك العوامل، والتكهن بالتطورات المستقبلية واقتراح البدائل لتحقيق تلك وتقديم الحلول الالزمة التي تؤثر ف
المستخدم في موضوع  األنموذجالتطورات العلمية خالل الفترة القادمة، ولقياس التنبؤ يجب التأكد أواًل من دقة 

قيم التنبؤ  إيجاد البحث، فهناك مجموعة من المعايير التي يمكن من خاللها معرفة دقة النماذج المستخدمة في
 (4)التي استخدمت في بحثنا هي ومن أهم هذه المعايير

 u Theilمعيار معامل ثايل للتفاوت 

حيث يمكن استخدامه لمقارنة  المقدر،وهو من المعايير المستخدمة في تقييم الكفاءة التنبؤية للنموذج 
 دقة التنبؤات المستحصل عليها بالطرق المختلفة ويمكن التعبير عن هذا المعيار بالصيغة الرياضية التالية:
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𝑢 = √
∑(𝑝𝑖 − 𝐴𝑖)2/𝑛

∑ 𝐴𝑖2/𝑛
 

 قيمة الحقيقية للمتغير التابعهي ال iA التابع،هي القيمة المتوقعة للمتغير   𝑝𝑖التنبؤية،القوة  u أن إذ
 من المعادلة المقدرة: ipوتحسب 

𝑃𝑖 =
𝑦𝑖+1

^ − 𝑦𝑖

𝑦𝑖
 

iy  الفعلية للسنه الحالية، عالمتغير التابقيمةi+1
^y القيمة التقديرية للمتغير التابع للسنة الالحقةAi  مقدار

 التغير الفعلي في المتغير التابع ويمكن الحصول عليه من الصيغة التالية:

𝐴𝑖 =
𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖

𝑦𝑖
 

+1Yi .القيمة الفعلية للمتغير التابع للسنة الالحقة = 

0بين  uوتتراوح قيمة معامل  ≤ 𝑢 بؤات نحيث كلما اقتربت قيمته من الصفر كلما كانت الت ∝≥
للعالقة بين متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن  ةاللوغاريتميالمستحصل عليها جيدة وعند قياس التنبؤ للدالة 

 اللحوم الحمراء وأسعار األسماكلحوم  وأسعارلحوم الدواجن  وأسعاركالدخل متغير تابع والمتغيرات المستقلة  
 :قيمة أنقوانين سابقة الذكر وجد باالعتماد على ال  iPو  iAوحساب قيمة كل من  yوبعد احتساب القيم المقدرة 

∑(𝑃𝑖 − 𝐴𝑖)2/𝑛 =  0.174  
∑ 𝐴𝑖2/𝑛 = 0.60 

 الرياضية لمعامل ثايلويتطبق الصيغة 

u = √
0.174

0.60
= 0.53 

 وبما أن قيمة هذا المعيار قريبة من الصفر فإنها تدل على دقة التنبؤ للنموذج المستخدم.

قيم كل من الدخل وسعر لحوم ل وضع تخميناتوللتنبؤ بقيم الكميات المستهلكة من لحوم الدواجن يجب 
مو السنوي معادالت الناعتماد الدواجن وسعر اللحوم الحمراء وسعر لحوم األسماك للسنوات القادمة من خالل 

 :الطبيعي للمتغير دالة بالزمن ماللوغاريت باعتبارلتلك المتغيرات 

𝑥𝑖 = 𝑒𝑎+𝑏𝑇    

𝐿𝑛𝑥𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑇  ، 𝐿𝑛𝑥1 = 1.08 + 0.09𝑇  ، 𝐿𝑛𝑥1 = 1.08 + 0.09𝑇 

𝐿𝑛𝑥2 = 8.4 − 0.03𝑇  ، 𝐿𝑛𝑥3 = 8.9 + 0.07𝑇  ، 𝐿𝑛𝑥4 = 7.8 + 0.07𝑇 

 ،الحمراءمتوسط سعر اللحوم  3x ،لحوم الدواجن متوسط 2x ،نصيب الفرد من الدخل متوسط 1xأن إذ
4x و متوسط سعر لحوم األسماكT2019 ،2018، 2017، 2016السنوات القادمة  أرقام الزمن وبتعويض 
 بها وكما في الجدول اآلتي: المتنبئفي المعادالت السابقة مع الزمن يمكننا الحصول على قيم السنوات  2020و
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 األسماكلحوم  وأسعاراللحوم الحمراء  وأسعارلحوم الدواجن  وأسعارالتنبؤ بالدخل  15جدول 

 السنوات
 األسماكلحوم  أسعارمتوسط  الحمراءمتوسط سعر اللحوم  لحوم الدواجنمتوسط سعر  متوسط نصيب الفرد من الدخل

 Ln الرقم القياسي Ln الرقم القياسي Ln الرقم القياسي Ln الرقم القياسي
2016 2801.4 7.9 207.6 5.33 928.7 6.83 219.6 5.40 
2017 3049.6 8.02 201.5 5.30 996.1 6.90 235.5 5.41 
2018 3333.3 8.1 195.9 5.27 1068.3 6.97 252.6 5.53 
2019 3652.5 8.2 190 5.24 1145.8 7.04 271 5.60 
2020 4007.1 8.3 184.1 5.21 1228.9 7.1 291 5.67 

 2,3ت الباحث باالعتماد على بيانا إعداد*من 

 أسعاركل من )متوسط نصيب الفرد من الدخل ومتوسط  أنيالحظ  15ومن خالل البيانات الواردة في جدول 
لحوم الدواجن والتي كانت متناقصة وبتعويض قيم  أسعارالسلع البديلة والمكملة تكون متزايدة بعكس متوسط 

متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن للسنوات الخمس  إيجاديمكننا  15المتغيرات التوضيحية السابقة في جدول 
 :وكما في الجدول اآلتي القامة من خالل المعادلة اآلتية

𝐿𝑛𝑦 = 8.67 + 1.20𝐿𝑛𝑥1 − 1.30𝐿𝑛𝑥2 + 1.21𝐿𝑛𝑥3 − 1.95𝐿𝑛𝑥4 

 2016-2020متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن للسنوات  16جدول    

 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

دالرقم القياسي لمتوسط نصيب الفر   7748.9 9009.2 9790.8 10898 11986.06 

 17.5 15.9 14.29 13.15 11.4 متوسط نصيب الفرد من الدواجن

نالحظ االرتفاع المستمر لمتوسط نصيب الفرد من لحوم  16ومن خالل البيانات الواردة في جدول 
من خالل  ستنتجا، 1-سنة كغم 17.5والتي بلغت قيمته  2020الدواجن للسنوات الخمس القادمة وصواًل إلى 

الدراسة إن اإلنتاج المحلي العراقي من لحوم الدواجن كان متذبذبًا خالل مدة الدراسة و هذا ال يكفي لسد الحاجة 
سنويًا في حين أن الكمية المستهلكة تزداد  14%يزداد بمعدل نمو اإلنتاجالسكانية من هذا المنتوج، حيث إن 

زيادة حجم الفجوة الغذائية لذلك فإن العراق يسد حاجته الحالية من لحوم  إلىمما يؤدي  19%سنويًا بمعدل نمو
 الدواجن عن طريق استيراد المنتوج من دول الخارج.

فانة  %1 عند زيادة الدخل بنسبة انهو  %1 معنوي عند مستوى  تأثيرالدخل الفردي ذو  أن ستنتجا
السلعة  إنحسب مؤشر المرونة الدخلية يعني هذا  1.20% زيادة استهالك لحوم الدواجن بنسبة إلىسوف يؤدي 

يؤثر السعر بشكل كبير على االستهالك الفردي من الواحد.  أكبرتعد من السلع الكمالية لكون مرونتها الدخلية 
 أن أي 1995-2015 للمدة 1.30%إليه معامل المرونة السعرية والتي بلغت  أشارمن لحوم الدواجن وهذا ما 
أن الكمية  أي الصحيح،وذلك بسبب كون معامل المرونة أكبر من الواحد  الدواجن،الطلب مرن على لحوم 

 .1%عند انخفاض السعر بنسبة  1.30 المطلوبة تزداد بنسبة

سلعة بديلة مع  إنها 1.20بلغت اللحوم الحمراء والتي  أسعارمرونة الطلب التقاطعية مع  أوضحت
مرونة الطلب التقاطعية مع لحوم  أشارت النمط االستهالكي للفرد العراقي.وهذا يتفق مع واقع  الدواجن،لحوم 

مع منطق النظرية  قال يتفأن لحوم األسماك سلعة مكملة للحوم الدواجن وهذا  إلى 1.95-األسماك والتي بلغت 
انخفاض الكمية المستهلكة من  البيانات،عدم دقه عديدة قد تكون منها  أسباب إلىلك االقتصادية وقد يعود ذ
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 أسعارتفاع وانخفاض نفس الوقت مع ار  األسماك فياللحوم  أسعاربسبب ارتفاع وانخفاض  أو األسماك،لحوم 
تبين  2016-2020للمدة بها من لحوم الدواجن في العراق  المتنبئعند حساب الكميات المطلوبة  .لحوم الدواجن

في عام  ةلو وصيتوقع سنويًا و  كغم 11.4 2016ارتفاع متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن حيث بلغ في عام 
 تبالمركوناتصادية وخاصة المتمثلة ضرورة االستفادة من المؤشرات االقوصى بن .1-سنة كغم 17.5 إلى 2020

 التخطيط للتوسع في أنتاج لحوم الدواجن. عمليةاألسماك م السعرية، الدخلية، التقاطعية للحوم الحمراء ولحو 

 التنبؤ في الطلب يزداد من أنالدواجن لسد الطلب في المستقبل وخاصة  بإنتاجضرورة التوسع وصى بن
الوصول إلى االكتفاء  إلىالعمل .  2020في عام  1-سنة كغم 17.5 إلى 2016للفرد عام  1-سنة كغم 11.4

الذاتي والحفاظ على الموارد المالية من التسرب إلى دول الخارج نتيجة الستيراد منتجات الثروة الحيوانية لسد 
الدواجن في العراق األهمية  إنتاج إعطاء ضرورةوصى بن وازي المطلوب.العجز الحاصل في المعروض بما ي

لتنميته وتطويره واعتباره أحد األهداف  األهدافمن خالل وضع  التنموية،التي يستحقها ضمن قائمة االهتمامات 
لخطط التنمية وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد المتاحة وتشجيع االستثمار الحكومي والخاص  األساسية

ت في توريد توفير الخدمات المساندة للمنتجين كاإلقراض والتسويق واإلرشاد والنقل سواء كانو  في هذا المجال
 مستلزمات اإلنتاج أم في تسويق المنتوج.
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