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  ٢٠٠٤-١٩٨٠دراسة قیاسیة للطلب على اللحوم الحمراء في العراق للمدة 
  عدنان احمد ثالج                      عماد عبد العزیز احمد

  العراق/جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم االقتصاد الزراعي
  

  الخالصة
ء في العراق خfالل المfدة الدراسة إلى معرفة حجم اإلنتاج واالستھالك من اللحوم الحمرا تھدف

ومعرفة الفرق الموجب أو السالب بین اإلنتاج واالستھالك لمعرفة كون البلد یكتفfي ذاتیfاً  ٢٠٠٤-١٩٨٠
إذ تعد اللحوم الحمراء من المنتجات الغذائیة الضروریة في السfلة . أم توجد فجوة غذائیة من تلك السلعة 

تfوفیر البfروتین الحیfواني فfي غfذاء اإلنسfان ، كمfا أن تfوفیر الغذائیة للعائلة العراقیfة ، ومصfدراً مھمfاً ل
الغذاء أصبح مسالة سیاسیة أكثfر مfن كونھfا اقتصfادیة وعلfى ھfذا األسfاس تfم إجfراء ھfذه الدراسfة التfي 
اھتمت بدراسة واقع إنتاج واسfتھالك اللحfوم الحمfراء فfي العfراق ، وقfد تبfین مfن نتfائج الدراسfة وجfود 

الحمراء قابلة زیادة في الطلب على ھfذه السfلعة نتیجfة لتزایfد عfدد السfكان األمfر  تخلف في إنتاج اللحوم
الذي تترتب علیھ اتساع الفجوة بین اإلنتاج واالستھالك مما أدى إلى انخفاض متوسfط نصfیب الفfرد مfن 

ألfف طfن  ٤٦.٠استھالك اللحوم الحمfراء ، وقfد تبfین أن متوسfط إنتfاج القطfر مfن اللحfوم الحمfراء بلfغ 
ألف طن وبلغ متوسfط اسfتھالك الفfرد العراقfي منھfا  ١٠٨.٠ینما بلغ متوسط االستھالك اإلجمالي منھا ب

  .كغم ٦.٦
  

  المقدمة
یمثل موضوع دوال الطلب أھمیة ضروریة لتوجیھ سیاسات الدولة نحو توفیر الحد األدنfى مfن 

الناحیfة العملیfة بمfدى تfدخل ھذه السلعة األساسیة للفرد العراقfي ألسfباب اجتماعیfة وسیاسfیة تfرتبط مfن 
الدولffة المناسffب فffي تحدیffد مffا یتعلffق بالffدخول واألسffعار بصffورة خاصffة فffي المتغیffرات االقتصffادیة 

  .الرئیسیة بصورة عامة
تعfffد اللحfffوم الحمfffراء مfffن المfffواد الغذائیfffة الضfffروریة لجسfffم اإلنسfffان كونھfffا مصfffدراً غنیfffاً 

تینfات األساسfیة ، إذ یعfد اسfتھالك البfروتین الحیfواني بالفیتامینات والحوامض االمینیfة فضfالً عfن البرو
مؤشراً مھماً وذو داللة واضfحة لمfا وصfل إلیfھ المسfتوى المعاشfي ألي مجتمfع خاصfة إذا مfا علمنfا أن 
نسبة ما تحتویھ  اللحوم من البروتین اكبر مقارنة بfالبروتین الfذي نحصfل علیfھ مfن المنتجfات الزراعیfة 

  ).٢٠٠٠عبد الرحمن ، (ل دول العالم التي یتناولھا الفرد في ك
تffتلخص مشffكلة البحffث فffي تنffامي الطلffب علffى اللحffوم الحمffراء فffي العffراق بسffبب الزیffادات 
الحاصffلة فffي حجffم السffكان مffن جھffة والقصffور الحاصffل فffي الكمیffات المعروضffة مffن اللحffوم الحمffراء 

ffوء إلffى اللجffا أدى إلfرى ، ممffة أخffن جھffي مfاج المحلffاض اإلنتffة النخفfد نتیجffوم لسffذه اللحffتیراد ھfى اس
العجز الحاصل في العرض المحلي وھذا األمر أثقل كاھل میزانیة الدولة بالموارد المالیfة المدفوعfة عfن 

  .قیمة اللحوم المستوردة من البلدان األجنبیة
وكfان مfن  ١٩٩٧وقد أجریfت العدیfد مfن الدراسfات فfي ھfذا المجfال منھfا مfا أنجfزه النجفfي ، 

  :ولھ على العالقة الدالیة التالیةنتائج دراستھ حص
yt = 11.569 + 0.0072 x1t – 0.0036 x2t 
حیث تبین أن التغیرات التي تحصل في متوسfط اسfتھالك الفfرد مfن اللحfوم تعfود إلfى تfأثیرات 
أسعار اللحوم ومتوسط دخل الفرد فضالً عfن وجfود سfلع بدیلfة ومكملfة وذوق المسfتھلك وحجfم السfكان 

  .وغیرھا
ffرى السffرون ، وأجffراق  ١٩٩٠عدي وآخffي العffراء فffوم الحمffى اللحffب علffیة للطلffة قیاسffدراس

وتبین أن أكثر العوامل تأثیراً على الطلب ھي الدخل الفردي وسعر السلعة كما وتبین مfن نتیجfة التحلیfل 
كغfم فffي  ١.٥١كغfم للسfنوات الخمffس القادمfة وبمعfدل  ٧.٦١أن متوسfط اسfتھالك الفfرد سffیزید بمقfدار 

كد تحلیل الواقع علfى أن سfنوات الحfرب تركfت آثfاراً سfلبیة واضfحة فfي معfدالت االسfتھالك السنة ویؤ
  .والدخل الفردي وارتفاعاً كبیراً في مستویات األسعار

تمثلffت بدراسffة للعوامffل المffؤثرة فffي الطلffب علffى اللحffوم  ١٩٩٧وفffي دراسffة أخffرى أعffدھا القffدو ، 
ام لھ تأثیر كبیر على الكمیfة المطلوبfة مfن لحfوم األبقfار وأوضحت الدراسة بان تغییر أسعار لحوم األغن

  . ٢٠٠٥مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني    وفffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffي عffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffام
  ٣١/١/٢٠٠٧وقبوله      ١٧/١٠/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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أنجز طھ بحثاً حول تحقیfق االكتفfاء الfذاتي لعfدد مfن المجموعfات الغذائیfة للfدول العربیfة للمfدة  ١٩٩٩ 
 ٢٠١٠وبینت الدراسة اتجاھات الفجوة الغذائیfة للسfلع ومنھfا اللحfوم الحمfراء حتfى عfام  ٢٠١٠-٢٠٠٠

ك على معدالت النمو الفعلي لكل من االستھالك واإلنتfاج وصfوالً إلfى التوقعfات المسfتقبلیة معتمداً في ذل
للفجوة الغذائیة إذ ثبت أن معدالت النمو شھدت تذبذباً كبیfراً جfداً فقfد شfھد معfدل نمfو اللحfوم قیمfاً سfالبة 

دفfع معظfم الfدول في حfین شfھد االسfتھالك تطfوراً كبیfراً جfداً حیfث سfار باتجfاه تصfاعدي األمfر الfذي 
العربیة أن تعتمد اعتماداً كبیراً على المصادر الخارجیة لسfد الفجfوة الغذائیfة وھfذا یعfد أكثfر واقعیfة مfن 

  .معدالت النمو واالتساع المستمر في الفجوة الغذائیة وھو الغالب 
أكfدت منظمfة األغذیfة والزراعfة لألمfم المتحfدة فfي دراسfتھا عfن اإلمfدادات  ٢٠٠٠وفي عfام 

غذائیة بأنھا ستزداد بوتیرة أسرع من النمو السكاني وھذه المنظمة تتوقfع بصfفة إجمالیfة أن یتباطfأ نمfو ال
الطلب على اللحوم في العالم وكذلك تتوقfع بصfفة إجمالیfة أن یتباطfأ نمfو الطلfب علfى اللحfوم فfي العfالم 

ع الدراسffة أن اسffتھالك سffنویاً خfالل العقffدین المقبلfین وكffذلك تتوقf% ١.٩وإنتاجھfا حیffث قfد یصffل إلfى 
  . ٢٠٣٠بحلول عام % ٣٥الفرد من اللحوم  قد یصل إلى 

  ویھfffدف البحfffث قیfffاس معfffدالت النمfffو السfffنوي إلنتfffاج اللحfffوم الحمfffراء فfffي العfffراق للمfffدة
وتحدیffد أھffم العوامffل المffؤثرة فffي اسffتھالك اللحffوم الحمffراء وتقffدیر دالffة الطلffب علffى  ٢٠٠٤-١٩٨٠

  .٢٠٠٤-١٩٨٠لمدة اللحوم الحمراء في العراق ل
  

  مواد البحث وطرائقھ
-١٩٨٠اعتمدت الدراسة على تقدیر وتحلیل دالة الطلب على اللحوم الحمراء في العراق للمfدة 

، وقffد اسffتخدمت طریقffة االنحffدار الخطffي المتعffدد وتffم إجffراء التحلیffل باسffتخدام الدالffة الخطیffة  ٢٠٠٤
تیار أفضfل الfدوال ثfم إجfراء اختبfارات الدرجfة ونصف اللوغاریتمیة واللوغاریتمیة المزدوجة بھدف اخ

  .ومناقشتھا في ضوء مفاھیم النظریة االقتصادیة للطلب R, R2, t, f, D.Wالثانیة علیھا 
وقد تم الحصول على البیانات التي تخص المتغیرات المطلوبة للسلسلة الزمنیة فfي العfراق مfن 

ومffن  FAOمنظمfة األغذیffة والزراعfة العالمیfة عfدة مصfادر منھffا المنظمfة العربیfة للتنمیffة الزراعیfة و
المجالت والنشرات اإلحصائیة التابعfة لألمfم المتحfدة والمجموعfة اإلحصfائیة السfنویة لfوزارة التخطfیط 
خffالل مffدة البحffث ، ثffم جffرى تحلیلھffا باسffتخدام الحاسffوب اآللffي  ولغffرض إثبffات فرضffیة البحffث التffي 

عراق یتحfدد بمتغیfرات اقتصfادیة وغیfر اقتصfادیة تتفfاوت نصت على أن استھالك اللحوم الحمراء في ال
فffي تأثیرھffا وبنسffب مختلفffة وتffنعكس أثارھffا فffي حجffم الطلffب الكلffي مffن اللحffوم الحمffراء خffالل المffدة 

تffم اسffتخدام عffدد مffن النمffاذج القیاسffیة وبالصffورة التffي تعكffس فرضffیة البحffث والھیكffل  ٢٠٠٤-١٩٨٠
fد الدراسfادیة قیfد النظري للمشكلة االقتصfرى تحدیfیاً جfادي قیاسfوذج االقتصfة النمfل معالجfن اجfة ، وم

المتغیffرات الكلیffة الداخلffة فffي النمffوذج بوصffفھا خطffوة أولffى مffن خطffوات توصffیف النمffاذج القیاسffیة 
وصیاغتھا ثم ھیكلیة العالقة التfي تfربط متغیfرات النمfوذج بوصfفھا خطfوة ثانیfة بمfا یfؤدي إلfى إمكانیfة 

fدرة كمfاذج المقfد دراسة النمfي تحدیfابقة فfة السfات التجریبیfادیة والدراسfة االقتصfق النظریfد منطfا اعتم
  العالقffffffffffffffffffffة بffffffffffffffffffffین المتغیffffffffffffffffffffرات الداخلffffffffffffffffffffة فffffffffffffffffffffي بنffffffffffffffffffffاء النمffffffffffffffffffffوذج

)Koutsyiannis  ،ابقة ) ١٩٧٧fادیة السfات االقتصfادیة والدراسfة االقتصfات النظریfحت أدبیfوقد أوض
لنمfوذج القیاسfي المسfتخدم فfي تقfدیر الظfاھرة على أن المتغیرات اآلتیة ھي أكثر المتغیرات تfأثیراً فfي ا

موضوع البحث وقد تم اعتماد متوسط نصیب الفرد من الكمیات المسfتھلكة مfن اللحfوم الحمfراء كمتغیfر 
تابع ، ومتوسط نصیب الفرد مfن الfدخل القfومي وحجfم السfكان وأسfعار اللحfوم الحمfراء وأسfعار السfلع 

  .٢٠٠٤-١٩٨٠یاسي المستخدم في التقدیر للمدةالبدیلة كمتغیرات مستقلة في النموذج الق
 للمffدة مffن  إلffى فتffرتینو قسffمت  ٢٠٠٤-١٩٨٠ امتffدت للمffدة تضffمنت الدراسffة سلسffلة زمنیffة 

  . ٢٠٠٤-١٩٩١ للمدة منو ١٩٩٠-١٩٨٠
  : اآلتیة األسباب إلىفذلك یعود  فترتینعلى  لبحثفترة اعن سبب تقسیم  أما

ارتفاعffا فffي متوسffط نصffیب الفffرد مffن الffدخل  األولffىدة شffھدت المff:  ١٩٩٠-١٩٨٠ األولĖĖىالمĖĖدة  -١
  : القومي الذي ادى الى رفع مستواه المعاشي لعدة اسباب منھا

  . تدني التضخم الى معدالت منخفضة وذلك ادى الى زیادة القوة الشرائیة لوحدة النقد -
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وذلffك یعنffي ان  تحffول المجتمffع المffدني الffى مجتمffع عسffكري بعffد نشffوب الحffرب العراقیffة االیرانیffة، -
وفfر لھfا  األمfرالشfھریة المرتفعfة نسfبیا مfن الدولfة، وھfذا  أجورھfامعظم فئات المجتمع تحصل على 

  . اللحوم الحمراءإمكانیة استھالك 
  
 األولfىشھدت المدة الثانیة تغیرات اقتصادیة مختلفة تماما عfن المfدة :  ٢٠٠٤-١٩٩١المدة الثانیة  -٢

ممfا  األجنبیfةانقطfاع االسfتیرادات  إلfى أدىلfى العfراق والfذي وفیھا فرض الحصfار االقتصfادي ع
حدا بالعراق الى اعتماد مبادئ السیاسة السعریة كوسیلة لزیادة االنتfاج المحلfي مfن منتجfات اللحfوم 

التضfخم خfالل ھfذه معfدالت الحمراء وذلك ادى الى ارتفاع اسعار ھذه المنتجات فضال عن ارتفfاع 
 أثfرهفي خفض القوة الشرائیة لوحfدة النقfد وذلfك عكfس  أسھماالمر الذي المدة الى معدالت مرتفعة 

  . الكمیات المستھلكة من اللحوم الحمراءتدني في 

-١٩٨٠مfن اجfل تقfدیر دالfة الطلfب علfى اللحfوم الحمfراء خfالل المfدة  :١٩٩٠-١٩٨٠: األولĖىالمدة 
  .النتائج االتیة أفضل عطتأقد المزدوجة اختبرت صیغ القیاس وكانت الصیغة اللوغاریتمیة  ١٩٩٠

          Logy= 0.117 Log× 1      -0.174 Log× 3    +0.277 Log X4     +0.219 Log× 5  
              (2.453)                    (-2.155)                 (2.137)                (2.373) 
     R-2 = 0.96             F=253.666            D.W=1.702 

اسffتھالك مffن مffن التغیffرات الحاصffلة فffي متوسffط نصffیب الفffرد %  ٩٦ن أبffالتقffدیر تشffیر نتffائج 
یفسر بوساطة التغیرات الحاصلة في كل من متوسط نصfیب الفfرد مfن الfدخل القfومي  yاللحوم الحمراء 

X1  طffعارومتوسffراء  أسffوم الحمffاللحX3  طffعارومتوسffدواجن  أسffوم الffلحX4  طffعارومتوسffوم أسffلح 
وقfد  اإلحصfائیةلعدم مقدرتfھ علfى اجتیfاز االختبfارات  X2تظھر معنویة عدد السكان لم و X5 األسماك

الجدولیffة  Fھffي اكبffر مffن قیمffة ٢٥٣.٦٦٦ تالمحسffوبة بلغF ffبffان قیمffة  أیضffانتffائج التحلیffل  أوضffحت
  .اإلحصائیةالمقدر معنوي من الناحیة  األنموذجمما یدل على ان  %٥بمستوى معنویة 

عfدم  آنفfااالختبfار المfذكور  أوضfحفfي حfین  ١.٧٠٢ )*d(یمة دربن واطسون المحسfوبة بلغت ق
عfدد تولfم تظھfر مشfكلة األخطfاء العشfوائیة المرافقfة للمتغیfرات المسfتقلة وجود مشكلة ارتباط ذاتي بین 

  .ینالمستقلة حسب اختبار كال األنموذجخطي بین متغیرات 
الحاصffلة فffي متوسffط نصffیب  الزیffادةة تعنffي بffان وحffدة وھffذه القیمff ٠.١١٧) X1(بلغffت مرونffة 

الفرد من النقل القومي بمقدار وحدة واحدة فان ذلك یؤدي إلfى زیfادة متوسfط نصfیب الفfرد مfن الكمیfات 
 أنوحfدة واإلشfارة الموجبfة لمعلمfة ھfذا المتغیfر تعنfي % ٠.١١٧المستھلكة من اللحوم الحمfراء بنسfبة 

زیfادة متوسfط نصfیب الفfرد مfن الكمیfات  إلىد من الدخل تؤدي الزیادة الحاصلة في متوسط نصیب الفر
فffي  أشffارتالمسffتھلكة مffن اللحffوم الحمffراء وھffذه النتیجffة تتطffابق مffع مفھffوم النظریffة االقتصffادیة التffي 

  .العالقة الطردیة بین ھذین المتغیرین إلى أدبیاتھا
فffي متوسffط أسffعار  الحاصffلة الزیffادةوحffدة وھffذه القیمffة تعنffي بffان  ٠.١٧٤) X3(بلغffت مرونffة 

اللحffوم الحمffراء بمقffدار وحffدة واحffدة فffان ذلffك یffؤدي إلffى انخفffاض الكمیffات المسffتھلكة منھffا بنسffبة 
وحدة واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا التغیر تتطابق مع مفھوم النظریfة االقتصfادیة وتؤكfد علfى % ٠.١٧٤

  .م الحمراءالعالقة العكسیة بین السعر والكمیة المطلوبة والمستھلكة من اللحو
وحدة وھذه القیمة تعني بان الزیادة الحاصلة في ھذا المتغیر وبمقfدار  ٠.٢٧٧) X4(بلغت مرونة 

وحدة واحدة فان ذلك یسھم في زیادة متوسfط نصfیب الفfرد مfن الكمیfات المسfتھلكة مfن اللحfوم الحمfراء 
وم النظریfة االقتصfادیة وحدة واإلشارة الموجبة لمعلمfة ھfذا المتغیfر تتطfابق مfع مفھf% ٠.٢٧٧وبنسبة 

وتجد تفسیرھا انھ كلما ارتفعت أسعار لحfوم الfدواجن ازداد الطلfب علfى الكمیfات المسfتھلكة مfن اللحfوم 
  . الحمراء في حالة ثبات أسعارھا 

  : أوضحت المعادلة الكلیة للصیغة اللوغاریتمیة المزدوجة في الشكل اآلتي
Logy: 9.530 LogX1 + 1.144 LogX2 - 4.078 LogX3 + 4.448 LogX4 + 4.738 LogX5 
             (0.696)          (1.766)            (-0.187)         (0.238)          (0.428) 
R-2 =20.97         F=42.630       D.W: 2.353 
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وحfدة والتfي تعنfي بfأن الزیfادة الحاصfلة فfي قیمfة ھfذا المتغیfر بمقfدار  ٠.١٢٥) X5(أما مرونfة 
وحffدة واإلشffارة الموجبffة % ٠.١٢٥زیffادة قیمffة المتغیffر المعتمffد وبنسffبة وحffدة واحffدة فffذلك یffؤدي إلffى 

لمعلمة ھfذا المتغیfر المقfدر جfد تفسfیرھا فfي أن كلمfا ارتفعfت أسfعار لحfوم األسfماك ازداد الطلfب علfى 
  .اللحوم الحمراء في حالة ثبات أسعارھا مقارنة بأسعار لحوم األسماك 

 ٢٠٠٤-١٩٩١الطلfب علfى اللحfوم الحمfراء خfالل المfدة اجل تقfدیر دالfة  من:   ٢٠٠٤-١٩٩١:المدة 
  .اآلتیةالنتائج  أفضل أعطتلوغاریتمیة قد الاختبرت صیغ القیاس وكانت الصیغة نصف 

Logy = -0.98X1 - 1.07 X 3  + 1.098 X 4 + 1.040 X 5  
             (-7.500)    (-7.308)      ( 6.165)       (6.079) 
R-2 =0.82             F = 61.744            D.W = 1.277 

اسfتھالك مfن مfن التغیfرات الحاصfلة فfي متوسfط نصfیب الفfرد % ٨٢ن أبfالتقfدیر تشیر نتائج    
یفسffر بوسffاطة التغیffرات الحاصffلة فffي كffل مffن متوسffط نصffیب الفffرد مffن الffدخل    yاللحffوم الحمffراء

 أسfعارومتوسfط  X4الfدواجن  لحfوم أسfعارومتوسfط  X3اللحfوم الحمfراء  أسfعارومتوسط  X1القومي
. اإلحصfائیةلعدم مقدرتھ على اجتیاز االختبارات  X2ولم تظھر معنویة عدد السكان  X5 األسماكلحوم 
 Fوھffي اكبffر مffن قیمffة ٦١.٧٤٤بلغffت   المحسffوبة  Fبffان قیمffة  أیضffاً نتffائج التحلیffل  أوضffحتوقffد 

المقffدر معنfffوي مfffن الناحیfffة  وذجاألنمfff أنالمسfffتوى السffابق للمعنویfffة ممfffا یffدل علfffى بfffذات الجدولیffة 
  .اإلحصائیة

عfدم  آنفfاً االختبار المذكور  أوضحفي حین  ١.٢٧٧ *d)( المحسوبة بلغت قیمة دربن واطسون
ولfم تظھfر مشfكلة تعfدد  األخطfاء العشfوائیة المرافقfة للمتغیfرات المسfتقلةوجود مشكلھ ارتباط ذاتي بین 

  .ر كالینالمستقلة حسب اختبا األنموذجخطي بین متغیرات 
الحاصfلة فfي متوسfط نصfیب  الزیfادةوھذه القیمة تعنfي بfان وحدة  ٠.٣٣٧) X1(بلغت مرونة 

الفffرد مffن الffدخل القffومي بمقffدار وحffدة واحffدة فffان ذلffك یffؤدي إلffى انخفffاض متوسffط نصffیب الفffرد مffن 
متغیfر وحfدة واإلشfارة السfالبة لمعلمfة ھfذا ال% ٠.٣٣٧الكمیات المستھلكة مfن اللحfوم الحمfراء وبنسfبة 

على العالقة الطردیfة بfین ھfذین المتغیfرین  أدبیاتھاالمقدر خالفت مفاھیم النظریة االقتصادیة التي نصت 
انخفffاض متوسffط نصffیب الفffرد مffن  إلffىتffؤدي ) X1(الزیffادة الحاصffلة فffي قیمffة  تعنffي أن وھffذه القیمffة

الزیffادة  أنمنھffا  أسffبابدة یعffود لعff آنفffاً تعلیffل العالقffة المffذكورة  أن إال y اسffتھالك اللحffوم الحمffراء 
 األمfراللحfوم الحمfراء فfي العfراق  أسfعارالحاصلة في دخfل الفfرد ال تتناسfب مfع الزیfادة الحاصfلة فfي 

اكبر من الزیادة الحاصلة فfي دخfل  شھدت ارتفاعاً  التيھذه المنتجات  أسعارالسلبي في  أثرهالذي عكس 
انخفاض القیمة الحقیقیfة للنقfد المحلfي  إلى أدى الذي األسعارحدوث ظاھرة التضخم في فضالً عن الفرد 
  .الذي جعل العالقة عكسیة بین ھذین المتغیرین األمر

فfي متوسfط أسfعار  الحاصfلةوھfذه القیمfة تعنfي بfان الزیfادة  وحدة ٠.٣٧١) X3(بلغت مرونة 
ffا بنسffتھلكة منھffات المسffاض الكمیffى انخفffؤدي إلffك یffان ذلffدة فffدة واحffدار وحffراء بمقffوم الحمffبة اللح

وحدة واإلشارة السالبة لمعلمfة ھfذا المتغیfر تتطfابق مfع مفھfوم النظریfة االقتصfادیة إذ یfزداد % ٠.٣٧١
نصیب الفرد مfن الكمیfات المسfتھلكة مfن اللحfوم كلمfا انخفfض سfعرھا وبfالعكس وھfذه النتیجfة ھfي فfي 

   .الوقت ذاتھ تعكس تصرف الفرد الرشید في استھالكھا
وھffذه القیمffة تعنffي بffان الزیffادة الحاصffلة فffي ھffذا المتغیffر وبمقffدار  ةوحffد ٠.٣٧٨) X4(بلغffت مرونffة  

وحدة واحدة فان ذلك یسھم في زیادة متوسfط نصfیب الفfرد مfن الكمیfات المسfتھلكة مfن اللحfوم الحمfراء 
 وحدة واإلشارة الموجبة لمعلمfة ھfذا المتغیfر تتطfابق مfع مفھfوم النظریfة االقتصfادیة% ٠.٣٧٨وبنسبة 

لحfوم الfدواجن ازداد الطلfب علfى كمیfات المسfتھلكة مfن اللحfوم  أسfعارھ كلمfا ارتفعfت رھا انیتجد تفسو
  .أسعارھاالحمراء في حالة ثبات 

  
  
  
  
  

  -:أوضحت المعادلة الكلیة للصیغة النصف اللوغاریتمیة في الشكل اآلتي
Logy: -2.195X1 + 0.797X2 – 1.544X3 + 0.280X4 + 2.584X5 
             (-11.103)      (8.736)       (-0.691)     (0.181)      (1.333) 
R-2 = 0.97         F.= 61.50       D.W: 1.557 
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والتffي تعنffي بffأن الزیffادة الحاصffلة فffي قیمffة ھffذا المتغیffر  وحffدة ٠.٣٥٨) X5( بلغffت مرونffة
وحffدة واإلشffارة % ٠.٣٥٨بمقffدار وحffدة واحffدة فffذلك یffؤدي إلffى زیffادة قیمffة المتغیffر المعتمffد وبنسffبة 

التffي تؤكffد علffى وجffود العالقffة الموجبffة لمعلمffة ھffذا المتغیffر تتطffابق مffع مفھffوم النظریffة االقتصffادیة 
ازداد الطلfب علfى  األسfماكلحfوم  أسfعارطردیة بین ھذین المتغیرین وتجد تفسfیرھا انfھ كلمfا ارتفعfت ال

  .أسعارھاالكمیات المستھلكة من اللحوم الحمراء في حالة ثبات 
 ٢٠٠٤-١٩٨٠من اجل تقدیر دالة الطلب على اللحوم الحمراء خالل المدة   : ٢٠٠٤-١٩٨٠:المدة 

  :اآلتیةالنتائج  أفضل أعطتلوغاریتمیة قد النصف الاختبرت صیغ القیاس وكانت الصیغة 
Logy=- 0.551 X 1 - 0.570 X 3 + 0.622 X 4 + 0.582 X 5  
             (-3.123)       (-3.235)        (3.355)          (3.154) 
R-2 = 0.66            F=24.612            D.W=1.228 

اسfتھالك مfن التغیfرات الحاصfلة فfي متوسfط نصfیب الفfرد مfن % ٦٦ن أبf التقfدیرتشیر نتائج 
 X1الfدخل القfومي تفسر بواسfطة التغیfرات الحاصfلة فfي متوسfط نصfیب الفfرد مfن   yاللحوم الحمراء 

 األسfماكلحfوم  أسعارومتوسط  X4لحوم الدواجن  أسعارومتوسط  X3اللحوم الحمراء  سعارأومتوسط 
X5  ولم تظھر معنویة عدد السكانX2  د . اإلحصائیةلعدم مقدرتھ على اجتیاز االختباراتfحتوقfأوض 

ذات الجدولیfة بF  f وھfي اكبfر مfن قیمfة  ٢٤.٦١٢ بلغfتالمحسfوبة  F  بfان قیمfة  أیضfاً نتfائج التحلیfل 
  .اإلحصائیةالمقدر معنوي من الناحیة  األنموذج أنلمستوى السابق للمعنویة مما یدل على ا

 آنفffاً االختبffار المffذكور  أوضffحفfي حffین  ١.٢٢٨) *d( المحسffوبة  بلغfت قیمffة دربffن واطسffون
ولfم تظھfر مشfكلة  األخطfاء العشfوائیة المرافقfة للمتغیfرات المسfتقلةعدم وجود مشكلة ارتباط ذاتfي بfین 

  .ینالمستقلة حسب اختبار كال األنموذجخطي بین متغیرات  تعدد
السالبة لمعلمة ھذا المتغیfر خالفfت مفfاھیم النظریfة  واإلشارة وحدة ٠.٠٨٣) X1(بلغت مرونة 

علffى العالقffة الطردیffة بffین ھffذین المتغیffرین وھffذه القیمffة تعنffي ان  أدبیاتھffااالقتصffادیة التffي نصffت فffي 
انخفاض متوسط نصfیب الفfرد مfن اسfتھالك اللحfوم الحمfراء  إلىتؤدي  )X1(الزیادة الحاصلة في قیمة 

Y ذكورة  أن إالffة المffل العالقffاً تعلیffدة  آنفffود لعffبابیعffرد ال  أسffل الفffي دخffلة فffادة الحاصffا ان الزیffمنھ
الfذي عكfس اثfره السfلبي فfي  األمfراللحfوم الحمfراء فfي العfراق  أسfعارتتناسب مع الزیادة الحاصلة في 

 أسfعاراكبر من الزیادة في دخfل الفfرد اذ بلfغ معfدل النمfو فfي  شھدت ارتفاعاً لتي منتجات اھذه ال أسعار
فضال عن حدوث ظاھرة التضخم فfي % ٢في حین بلغ معدل النمو في دخل الفرد % ٨اللحوم الحمراء 

ھfذین  الfذي جعfل العالقfة عكسfیة بfین األمرانخفاض القیمة الحقیقیة للنقد المحلي  إلى أدىالذي  األسعار
  .المتغیرین

وھذه القیمة تعني بان الزیfادة الحاصfلة فfي متوسfط أسfعار وحدة  ٠.٠٨٦) X3( مرونةوبلغت 
 ٠.٠٨٦اللحوم الحمراء بمقدار وحدة واحدة فان ذلك یؤدي إلى انخفاض الكمیfات المسfتھلكة منھfا بنسfبة 

 أنتعنffي  التffياالقتصffادیة وحffدة واإلشffارة السffالبة لمعلمffة ھffذا المتغیffر تتطffابق مffع مفھffوم النظریffة % 
انخفfاض الكمیfات المسfتھلكة مfن اللحfوم الحمfراء  إلfىاللحوم الحمراء تؤدي  أسعارالزیادة الحاصلة في 

  .وبالعكس
وحffدة وھffذه القیمffة تعنffي بffان الزیffادة الحاصffلة فffي ھffذا المتغیffر  ٠.٠٩٤) X4(بلغffت مرونffة 

الفfرد مfن الكمیfات المسfتھلكة مfن اللحfوم وبمقدار وحدة واحدة فان ذلك یسھم في زیfادة متوسfط نصfیب 
وحffدة واإلشffارة الموجبffة لمعلمffة ھffذا المتغیffر تتطffابق مffع مفھffوم النظریffة % ٠.٠٩٤الحمffراء وبنسffبة 

لحوم الدواجن ازداد الطلب علfى الكمیfات المسfتھلكة مfن  أسعارنھ كلما ارتفعت أتعني  والتي االقتصادیة
  .أسعارھااللحوم الحمراء في حالة ثبات 

والتي تعني بأن الزیادة الحاصلة فfي قیمfة ھfذا المتغیfر بمقfدار وحدة  ٠.٠٨٨) X5(لغت مرونة ب
وحffدة واإلشffارة الموجبffة % ٠.٠٨٨وحffدة واحffدة فffذلك یffؤدي إلffى زیffادة قیمffة المتغیffر المعتمffد وبنسffبة 

طردیfة بfین والتfي تؤكfد علfى وجfود العالقfة ال لمعلمة ھذا المتغیر تتطابق مع مفھوم النظریة االقتصادیة
ازداد الطلffب علffى الكمیffات  األسffماكلحffوم  أسffعارجffد تفسffیرھا انffھ كلمffا ارتفعffت تھffذین المتغیffرین و

  .أسعارھاالمستھلكة من اللحوم الحمراء في حالة ثبات 

  - :أوضحت المعادلة الكلیة للصیغة النصف اللوغاریتمیة في الشكل اآلتي
Logy: -8.659X1 + 5.326X2 - 4.783X3 + 1.618X4 + 4.057X5 
             (-0.262)      (6.020)     (-0.251)      (0.749)       (0.122) 
R-2 = 0.67       F= 23.189       D.W: 1.225 
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  -:خالل مدة الدراسة كما في الجدول اآلتي المروناتویمكن توضیح قیم 
  

  والتقاطعیfffة علfffى اللحfffوم الحمfffراء فfffي العfffراق مرونfffات الطلfffب السfffعریة والدخلیfffة) : ١(الجfffدول 
  ٢٠٠٤-١٩٨٠خالل المدة 

  ٢٠٠٤-١٩٨٠  ٢٠٠٤-١٩٩١  ١٩٩٠-١٩٨٠  المرونات
  ٠.٢٧٢-  ٠.٢٤٥-  ٠١٨٨.-  مرونة الطلب السعریة
  ٢.٣٧٧+  ٢.٦٥٣+  ٠.٢٣٢+  مرونة الطلب الدخلیة

  ٠.٢٨٢+  ٠.٤٠٥+  ٠.٢٤٥+  مرونة الطلب التقاطعیة
الجمھوریfة العراقیfة ، وزارة التخطfیط ، الجھfاز المركfزي : حfث باالعتمfاد علfى البیانfات احتسبت مfن قبfل البا: المصدر

  .٢٠٠٤-١٩٨٠لإلحصاء ، المجموعة اإلحصائیة للسنوات 
  

توضح قیم المرونات الواردة في الجدول الموضfح انفfاً بfان قfیم مرونfات الطلfب السfعریة وللمfدد 
العالقة بین السعر والكمیة المطلوبة ھي عالقfة عكسfیة  الثالث كانت ذوات إشارة سالبة ، وھي تعني ان

، اما قیمة المرونة وللممد نفسھا كانت اقل مfن الواحfد وذلfك یfدل علfى ان الطلfب علfى اللحfوم الحمfراء 
  .قلیل المرونة وذلك یعني ان ھذا المنتوج ھوة ضروري في استھالك الفرد العراقي

نتfائج الجfدول بانھfا ذوات إشfارة موجبfة ، وھfي  وفیما یخص مرونة الطلب الدخلیة فقد أوضحت
تعنfي ان العالقffة بffین الكمیfة المطلوبffة مffن اللحfوم والffدخل ھffي عالقfة طردیffة وفیمffا یخfص قffیم معامffل 

مما یدل على ان الطلب علیھا قلیfل المرونfة فfي  ١٩٩٠-١٩٨٠المرونة فھي اقل من الواحد خالل المدة 
مما یدل علfى ان الطلfب علیھfا كبیfر المرونfة  ٢٠٠٤-١٩٩١لمدة ھذه المدة وكانت اكبر من الواحد في ا

لوجود البدائل المتمثلة باللحوم البیضاء فضالً عما سfبق فfان ھfذه القfیم للمرونfة تعنfي تfدني نسfب إشfباع 
وكمحصلة عامة فان الطلب على اللحوم الحمراء كبیر المرونة وھو . الفرد العراقي من اللحوم الحمراء 

  .٢٠٠٤-١٩٨٠خالل مدة الدراسة  ٢.٣٧٧مة المرونة البالغة ما اتضح في قی
بانھfا  ١اما مرونة الطلب التقاطعیة اللحوم الحمراء مع لحوم الدواجن فقد اوضحت نتائج الجfدول 

مما یدل ان لحوم الدواجن ھي بدیلة للحfوم الحمfراء  ١٩٩٠-١٩٨٠كانت ذات اشارة موجبة خالل المدة 
ممfا یffدل علfى ان لحffوم الfدواجن ھffي بدیلffة  ٢٠٠٤-١٩٩١خfالل المffدة  اال انھfا ظھffرت باشfارة موجبffة

  .للحوم الحمراء
بffان المرونffة التقاطعیffة كانffت  ١اوضffحت نتffائج الجffدول  ٢٠٠٤-١٩٨٠وخffالل مffدة الدراسffة 

باشffارة موجبffة ممffا یffدل علffى ان نffوعي اللحffوم مكملffة لبعضffھا وبقیمffة اقffل مffن الواحffد ، وذلffك یعنffي 
مستوى اشباع الفرد العراقي بعد تكیفھ مع اوضاع الحصfار االقتصfادي فضfالً حصول ارتفاع نسبي في 

عن اعتماد الدولة لعدد من السیاسات التي ادت إلى تحسین المستوى المعاشي للفfرد عقfب تfدني معfدالت 
  .التضخم في االقتصاد العراقي

  

  االستنتاجات
متوسfط لن بلغ معدل النمfو السfنوي في حی% ٨اللحوم الحمراء بلغ  أسعاران الزیادة في معدل نمو  -١

اللحffوم الحمffراء  وأسffعارالffذي یعنffي وجffود فجffوة كبیffرة بffین دخffل الفffرد  األمffر% ٢ دخffل الفffرد
  .اللحوم الحمراءمن الكمیات المستھلكة  منوبالتالي انخفاض متوسط نصیب الفرد 

ى انfھ كلمfا ارتفعfت تشfیر الf األسfماكالسfلع البدیلfة لحfوم الfدواجن ولحfوم  ألسعارالموجبة  اإلشارة -٢
  .زاد الطلب على اللحوم الحمراء وبالعكس أسعارھا

اللحfوم الحمfراء تؤكfد العالقfة العكسfیة بfین سfعر السfلعة والكمیfة المطلوبfة  ألسعارالسالبة  اإلشارة -٣
  .وبالعكس یھینخفض الطلب عل األحمركلما یرتفع سعر اللحم  أيمنھا 

٤- ffة تشffب الداخلیffة الطلffل مرونffاع معامffتوى ان ارتفffي مسffص فffن نقffاني مffتھلك یعffى ان المسffیر ال
االشباع ونتیجة انخفاض ھذا المستوى من االشباع لھfذه السfلعة نجfد ان المسfتھلكین قfد اتجھfوا الfى 
اسffتھالك لحffوم الffدجاج وبانواعھffا خاصffة فffي فتffرة التسffعینات بسffبب الحصffار االقتصffادي نظffرا 

 .النخفاض اسعارھا مقارنة باسعار اللحوم الحمراء
  

  التوصیات
اللحffوم  إنتffاجضffرورة االھتمffام بقطffاع االنتffاج الحیffواني وتffوفیر كffل السffبل الكفیلffة لتطffویر قطffاع  -١

  .الحمراء وزیادة الكمیات المتاحة لالستھالك بما یوازي الزیادة الحاصلة في عدد السكان
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لتلبیfة متطلبfات توجیھ االستثمارات المحلیة نحو انتاج السلع البدیلة للحوم الحمfراء وبشfكل متfوازن  -٢
االنماط االستھالكیة المختلفة فضال عن ان العملیfات التسfویقیة للسfلع البدیلfة تسfھم بfدورا مھمfا فfي 

  .تقلیل االعتماد على اللحوم الحمراء
 ةوقواعffد علمیffة تتناسffب وطبیعff أسffستحدیffد مسffتویات سffعریة مناسffبة للحffوم الحمffراء علffى وفffق  -٣

جزیfا للمنfتج وال یمثfل عبئfا علfى كاھfل المسfتھلكین وكfذلك بحیث یكون السعر م قید الدرسالسلعة 
مدعومfة علfى اعتبfار  بأسfعاراللحوم الحمراء وتوفیر ھfذه السfلعة للمfواطنین  أسعارمن خالل دعم 

ان اللحffوم الحمffراء مffن السffلع الضffروریة التffي یسffتھلكھا الفffرد العراقffي علffى الffرغم مffن ارتفffاع 
  .أسعارھا

بمfا یتماشfى مfع  األفfرادخول بین مختلف فئات المجتمع وتحسین دخول العمل على اعادة توزیع الد -٤
اللحوم الحمراء والعمل على تحسین المستوى المعاشfي للمfواطنین مfن  أسعاراالرتفاع المستمر في 

 لألفfرادبھدف رفع القیمfة الحقیقیfة للfدخول النقدیfة  األسعارخالل معالجة التضخم النقدي الكبیر في 
  .اثره في زیادة متوسط نصیب الفرد من استھالك السلع ومنھا اللحوم الحمراءعكس یاالمر الذي 

 
ECONO METRICAL STUDY FOR DEMAND OF RED MEAT IN IRAQ 

FOR PERIOD 1980-2004. 
Imad Abdulaziz Ahmed                              Adnan Ahmed Thalag 

Agricultural Economic Dept., College of Agric. and Forestry , Mosul Univ. , Iraq. 
 

ABSTRACT 
The study aimed at determining the amount of red meats production and 

consumption in Iraq during (1980-2004) for the period , determining positive 
and negative differences between production and consumption  to determine 
the country self sufficient or there are a nutritional gap of this goods. Red meats 
are considered as essential food goods for Iraqi families' nutrition basket and 
important source for supplying animal protein in human nourishing. The 
question of food  providing is apolitical matter rather than economical one. 
This circumstances persuaded the researcher to carry out this study which 
concentrated at studying the present situation of red meats production and 
consumption  in Iraq finding showed that there were shortage in production of 
red meat , and the gap is getting expand according to population increase 
demand. This situation caused expanding of gap between the production and 
consumption. Altimetly this problem leaded to decrease in individual 
consumption share percentage from red meat. The  finding also showed that the 
country mean production of this goods is (46000) thusend Tan but the average 
of total consumption is (108000) Tan. The average of individual consumption 
is (6,6) km.   
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