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دوال الطلب على الورق والكارتون احد منتجات االخشاب الغاباتیة في الصین
زكي متي عقراوي                                     حجي یزدین مراد

العراق-جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم الغابات

ةصالالخ
كا

لذا تم دراسة دوال الطلب على اال. الصین
. العوامل المؤثرة على الكمیات المطلوبة 

١٠
١٠

و،
كانت ، ال
اما.١٠والكارتون 

١٠
١٠

.الورق والكارتون

المقدمة

االقتصادیة ذو
في عدد من 

% ١٩٩٥٢٣لسنة 
نسبة  % ٤و

% ١٢% ٤٣الخارجیة للدول بنسب متباینة ، منھا مساھمتھا بنسبة 
.إندونیسیا

لعالم  ا
٦٠١٩٩٥

١٩٦٩

٣٣٢
١٩٩٥فرد في عام /كغم

.فرد /كغم١٧١ي دول المجموعة األوربیة المتقدمة التي تبلغ دول العالم حتى ف
٣٤٠.١كان ٢٠٠٣

ملیون طن ، ودول أخرى تنتج كمیات ١٦.٣و١٨.٧٣و٢٩.٩و٣٢.٣و٨٥.٧٢: وألمانیا، والكمیات على التوالي 
 .

.الكویت وقطر والسعودیة وعمان وموریتانیا
من إنتاج % ١٩٩٨٧٦اء والزراعة الدولیة لعام وحسب نشرات منظمة الغذ

: التي لدول 
فرنسا و٩.٨٨والسوید ١٢.٧ثم فنلندا ١٦.٣١وألمانیا ٢١.٢١وكندا ٢٩.٨٩والیابان ٣٢.٣٣والصین ٧٥.٨١
.٧.٧٥وأخیراً كوریا ٨.٢٥وإیطالیا ٩.١٤

.٢٠٠٦مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني 
١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ ٢٠٠٧/ ١٢/٩تاریخ تسلم البحث  
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% ٧٥في حین نجد بأن 
ومن .)١٩٩٨، FAO(وألمانیا وبریطانیا ابان األمریكیة والصین والی

 :
لعرض  وقصور ا

الطلب ة دوالــمن ناحیة أخرى ، فكان البد من دراس
:وضع الفرضیة اآلتیة تم ومن منطلق كل ما تقدم .توفیر المواد األولیة لصناعتھ

إن الطلب على الورق بصورة خاصة والورق والكارتون بصورة عامة " 
 ."

:یسعى البحث من خالل معطیات التحلیل االقتصادي إلى التوصل إلى تحقیق األھداف اآلتیة 
اسةتحدید المسار الذي انتھجھ الطلب - در ل ترة ا تون خالل ف كار ال ورق و ل ا مختلفة مععلى 

.الطلب واختیار الدالة األكثر مالءمة لكل حالةذلك لتحدید اتجاھات 
ارنةتھامساھمومدى معرفة وتحدید دور الغابات ومنتجاتھا الخشبیة - ذلكومق

.خرى الداخلة في ھذه الصناعة مع المواد األولیة األ
لطلب- ا

.وتحدید العوامل األكثر تأثیراً في ھذه الدوال 
 :

لطلب. النقدي على تلك السلعة  لة ا إن دا لك ف لذ

Bentamویعد . الدوال الطلبیة الفردیة 
منفعة ، وأن رفاھیة الفرد تتحقق عند الحصول على أكبر قدر ممكن من المنفعة ، ویرى 

المنفعة ، وأن رفاھیة المجتمع ما ھي إال مجموع رفاھیة األ

الرشید ، التي احتلت مكان الصدارة في نظریة مارشال عن الطلب ، ومما یؤخذ علیھا افتراضھا تساوي مستویات 
ثم جاء فراد وتماثل أذواقھم، لذلك فقد ولدت فكرة المنفعة التفصیلیة لتحل محل مبدأ قیاس المنفعةاإلشباع لدى األ  ،

إطار). ١٩٧٣(اإلشباع
اسة أجرالدراسات السابقة بھذا االتجاه فقد  در لت  وص ، إلى ١٩٨٠-١٩٦٥لل)١٩٨٤(Suhonenات

).١(المرونات المختلفة للسعر وإجمالي الناتج المحلي لألنواع المختلفة كما مبین في الجدول

مرونات السعر وإجمالي الناتج المحلي لألنواع المختلفة من الورق والكارتون): ١(الجدول 

المنتج
أنواع أخرىورق الكتابة والطباعةورق الصحف

تج إجمالي النا
إجمالي الناتج السعرالمحلي

إجمالي الناتج السعرالمحلي
السعرالمحلي

٠.١-٠.٤١.٦٠.٠٢٠.٦-٠.٧المرونات
Source: Suhonen, T., (1984), Price Variable in Dynamic Consumption Models of Selected Paper

Products.

بإجراء درا)١٩٨٧(LandbergوBaudinقام كما 
)١٩٨١-١٩٦١() ٦٥(

٠.٦٦-٠.٥٤
٠.٤٨–٠.٣١-مرونة السعر 

اإلجمالي
لكارتون  رق وا

-١٩٦٤()١٩٩٥(Brooksو.٠.٧٦-١.٤٥
١٩٩١(

مع أقل عدد من المتغیرات التوضیحیة التي الدول، وھذا الھدف یسعى إلى تطویر معادالت تجریبیة بسیطة للطلب 
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)٢٠٠١-١٩٧٩(.المحلي لألصناف المختلفة من الورق والكارتون
HaizhengوMcCarthy)٢٢، واستخدمت فیھا بیانات لـ)٢٠٠٢

قد و،
١

أن زیادة الطلب كانت بنفس سرعة النمو االقتصادي، وإن الطلب لم یستجب لألسعار في
٠.٧-اإلصالح االقتصادي وأصبح بحدود 

مع ١وكان ا. ١٩٩٣
.األخذ في االعتبار النمو االقتصادي

،في السوق العالمي
. مرونة

إمكانات سوق ضخمة للمنتجین الدولیین في ھذه الصناعة، وإن الطلب على اإلنتاج المحلي أظھر االستجابة للسعر 
، وھذ٠.٥٩في السوق العالمیة مع مرونة سعریة إجمالیة مقدرة بـ

على ا
 .

.
اإلنتاج الغاباتي والمالءمة مع صناعة الورق والكارتون

وطرائقھمواد البحث

أشجار ال
إن ).١٩٨٥عقراوي ، (كیمیائیاً اصبح من الممكن استخدام معظم األخشاب في تصنیع العجینة السلیلوزیة والورق 

) الجوت(
. السكري والبكاس

كما . من المواد المستخدمة في ھذه الصناعة % ٩٠تھالك الخشب اكثر من یشكل اسإذكمیة العجائن المنتجة منھ 

ة األخشاب الرخوة ، لذلك نالحظ إنھا تستعمل على نطاق واسع بسبب طول ألیافھا ووجود ھذه األلیاف بنسب كبیر
أما ٣) (.في حجم معین من الخشب  لم  م

. ملم١معدل طول األلیاف في األخشاب الصلدة فھي بحدود 
لصنوبر : الورقیة ھي ،Tsus SppواPicea abiesوالتنوب Pınus Sppا

Abies SppPsudo tsuga Menziesii
Fagus SppBatula Sppوالزان Populus Sppالقوغ : 

Acer SaccharumSpp.QurcusوEucalyptus Spp
Casuarina equestifolia)١٩٩٠.( :

لحل المشكلة قید الدر

 .
ینابمن خالل ھذا اإلجراء یقل مقدار التوإیجابیة،

:من المصادر اآلتیة 
.FAOمنظمة الغذاء والزراعة الدولیة .١

٢ ..(United Nation Statistics
Division-National Accounts Main Aggregates Database)

.النقدیة ، لتقلیل التفاوت بین القیم المعتمدة من خالل توحید عملة التقییم لھذا المتغیر أو ذاكبالوحدات
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:اختیار النماذج القیاسیة المفردة لدوال الطلب وتطبیقاتھا
القة ریاضیة بین متغیرین أو أكثر من المتغیرات االقتصادیة وبواسطة البحث عن االقتصادیة عن طریق تشكیل ع

 .

). ١٩٨٢محبوب، (على شكل مجموعة من المعادالت ویطلق

التحلیل من األسالیب المتقدمة التي تؤدي إلى تفسیر العالقات بین المتغیرات التي تتضمنھا الدوال الموضوعة لھذه 
 .

)١٩٨٨ .(

،المتعدد لوجود أكثر من متغیر مستقل ، واحتسبت قیم المعلمات ب

ةتحدید المتغیرات المستقلة، ثم قیاسلالمتغیرات المعتمدة 
: المشار إلیھا ، ومن أجل الوصول إلى أفضل النتائج تم تطبیق نموذج قیاسي مفرد وبخمسة صیغ ھي 

١٠١٠االنحدار الخطي المتعدد ، والدالة اللوغاریتمیة لألساس (
)١٠یم

)Goodness of Fit () :)S.E(الصیغ 

)t ()
2^

R(واالخ ،)Klien ()٠.٠٥  (

:االقتصادیة التي تم تحدیدھا ووفقاً لما ذكر آنفاً فقد استخدم متغیرین معتمدین
:الورق والكارتون متغیراً معتمداً الطاقة الطلبیة على: أوالً 
:استیراد الورق والكارتون متغیراً معتمداً :ثانیاً 

:نماذج لدوال الطلب على الورق والكارتون، تمثلت بما یأتي
١ .:

:المعتمد والمتغیرات المستقلة وكما یأتي
Y = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + … + U

عالقة :للطرفین ١٠الدالة اللوغاریتمیة لألساس . ٢ ل ا
:بین المتغیر المعتمد والمتغیرات المستقلة وكما یأتي 

Log 10(Y)= Bo+B1 Log10(X1)+B2 Log10(X2)+ B3 Log10(X3)+… + U
:حولت ھذه الدالة إلى نموذج قیاسي منفرد لیأخذ الصیغة:یمین -١٠الدالة النصف لوغاریتمیة لألساس . ٣

Log10 (Y) = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + … + U
:وقد تم تحویلھا أیضاً إلى نموذج منفرد لتأخذ الصیغة اآلتیة:یسار -١٠الدالة النصف لوغاریتمیة لألساس . ٤

Y = Bo+B1 Log10(X1)+B2 Log10(X2)+ B3 Log10(X3)+… + U
:لشكل اآلتي وقد حولت أیضاً إلى نموذج قیاسي مفرد لیأخذ ا:الدالة اللوغاریتمیة الطبیعیة للطرفین . ٥

Log (Y) = Bo+B1 Log (X1)+B2 Log (X2)+ B3 Log (X3)+… + U
Y =الطاقة الطلبیة أو االستیراد بالملیون طن متري من السلعة.

X1 =PR- سعر االستیراد(السعر للطن المتري الواحد بالدوالر األمریكي.(
X2 =NI-إجمالي الدخل القومي بالملیون دوالر أمریكي.
X3=RG- معدل النمو في إجمالي الناتج المحليGDP.

RG1- معدل النمو في إجمالي الناتج المحليGDP ١+مضافاً إلیھ بقدر أقل قیمة سالبة.
NI/P–حصة الفرد من الدخل القومي بالدوالر األمریكي.

X4 =P-عدد السكان بالملیون.
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X5 =Dt – لیون طن متريللسنة السابقة بالمالطاقة الطلبیة-1

.العشوائي أیضاً ھي صعوبة تحدید سلوك البشر مسبقاً 
ویصبح بذلك لدینا عالقة احتمالیة تحتوي على تأثیرات المتغیرات

).١٩٩٦عقراوي، (ال نتمكن من إضافتھا 
:التي تم جمعھا عن الورق والكارتون وفق حالتین

.لیمثل الطاقة الطلبیة على الورق والكارتون) y(اعتماد المتغیر المعتمد . ١
Dt = F (PR, NI, RG / RG1, P, Dt-1)

.لیمثل استیرادات الورق والكارتون) y(اعتماد المتغیر . ٢
Im = F (PR, NI, RG / RG1, P)

Dt :مترينالطاقة الطلبیة بالملیون ط.
PR :سعر االستیراد للطن المتري الواحد من السلعة بالدوالر األمریكي.
NI :ون دوالرإجمالي الدخل القومي بالملی.

RG : في إجمالي الناتج المحلي) نسبة النمو(معدل.
RG1 : ١+في إجمالي الناتج المحلي مضافاً إلیھ بقدر أقل قیمة سالبة ) نسبة النمو(معدل.
NI/P :حصة الفرد من الدخل القومي بالدوالر األمریكي.

P :عدد السكان بالملیون.
Dt-1 : الملیون طن متريب(الطاقة الطلبیة للسنة السابقة.(

:وفي كلتا الحالتین تم تطبیق النماذج القیاسیة المفردة على أنواع الورق والكارتون اآلتیة
.ورق الصحف والمجالت. ٢.ورق الكتابة والطباعة.١
.إجمالي الورق والكارتون. ٤.أنواع أخرى من الورق والكارتون. ٣

النتائج والمناقشة
دولة آسیویة نامیة ، والصین

% ٨٨تشیر المصادر بأن الصین ھي ثالث دولة من بین الدول العشرة التي یعود إلیھا 
وتأتي. ٤.٩٧٨١٩٩٨
% ٧٦الصین أیضاً في المرتبة الثانیة من بین الدول العشر التي یعود إلیھا 

٣٢.٣٣٣١٩٩٨
% ٧٥ھا المرتبة الثالثة من بین الدول العشرة التي یعود إلی

)١٩٨٨(ملیون طن متري في عام ٣٩.٣٦استھالكھا 
عقراوي،(Mantel، وإنھا لم تبلغ بعد حد االكتفاء الذاتي باالعتماد على مقیاس )Hasel(باالعتماد على تصنیف 

، وبلغت حصة الفرد الواحد من ٢٠٠٠ملیون ھكتار عام ١٦٣.٤٨٠مساحة الغابات في الصین بلغتإذ . )١٩٩٦
Callichsenرفي العام المذكو٠.١الغابات  ).١٩٩٨(Panlapuroو,

لغتللورق والكارتون، إذ من الدول المستوردةأما من حیث االستیراد فتعد الصین  ب
١٠.٣٩٣،٣٧.٩٣والكارتون في الصین للورق 

. ٢٠٠٢متري في عام 
لكارتون ٢٩بلغت  لورق وا احن ا د مط غت عد بل تم وقد.٤٥٠٠نة ٤٧٠٠كغم، كما 

مستقلة مؤثرة في ھذه العالقة متغیراتمعتمداً في نموذج مفرد قیاسي وبداللة 

: یاتي
:نتائج تطبیق النماذج باعتماد الطاقة الطلبیة متغیراً معتمداً . آ

.)٢(في الجدول ةكما ھي موضحما یاتي ووالكارتون ، أظھرت النتائج
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مختارة:ورق الكتابة والطباعة. ١ ل ، إن ا
یمین كانت أفضل النماذج القیاسیة ١٠الدالة النصف لوغاریتمیة لألساس 

٠.٩٥٠.٠٦٧ ،
بعالقة ) عدد السكان ، والدخل القومي، ومعدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي(وظھرت المتغیرات المستقلة 

. االقتصادیة في النموذج ، ألن حذفھا كان لھ تأثیر سلبي كبیر على االختبارات اإلحصائیة للنموذج
٢٠٠٣-١٩٧٥(:. ٢ (

١٠

٠.٩٧٠.٠٤٣T
٣.٧٩٣.١٢

لسلعة التأثیر المعنوي للسعر منخفضاً وھذا یعني أن ھناك متغیرات أخرى غیر سعریة تؤثر في الطلب على ھ ذه ا
 .

. وظھرت العالقة بین المتغیر المعتمد والمتغیرات المستقلة متوافقة مع منطوق النظریة االقتصادیة
١٩٧٥(:. ٣-

٢٠٠٣ (
٠.٩٩٠.٩T

المحسوبة إن المتغیرات
١١.٢٤تأثیرھا المعنوي 

اعة ومنتجاتھما ، وإن المتغیرات إن الطلب على ھذه السلعة مرتبط بقطاعات اقتصادیة أخرى مثل الصناعة والزر
. المستقلة ظھرت بعالقة متوافقة مع منطوق النظریة االقتصادیة

:إجمالي الورق والكارتون. ٤
١٠إن الدالة اللوغاریتمیة لألساس 

٠.٠٢وخطأ قیاسي ٠.٩٩وظھر من خالل االختبارات اإلحصائیة معامل تحدید معدل 
٧٤.٢٣٣.٤٩المحسوبة Tظھرت من خالل قیمة 

اإلجمالي، في حین ظھر ا
كما 

. الورق والكارتون في ھذا النموذج
من خالل تطبیق النماذج القیاسیة المفردة لحالة الصین :اً معتمداً نتائج تطبیق النماذج باعتماد االستیراد متغیر. ب

.)٣(في الجدول ةوكما موضحاالتیة النتائج 
٢٠٠٣-١٩٧٥(:. ١ (

١٠اإلحصائیة إن النموذج القیاسي المفرد للدالة النصف لوغاریتمیة لألساس 
٠.٩٥٠.١٢

، أما قیم المرونات ٣.١-وكذلك كان للسعر تأثیر معنوي مقبول في الطلب على استیراد ھذه السلعة ،٢٣.٢السلعة 
.فقد كانت منخفضة للمتغیرات المستقلة وھذا ربما یكون بسبب ضخامة االقتصاد الصیني

الحالة :. ٢ لورق ل 
)١٠) ٢٠٠٣-١٩٧٥

٠.٩٠٠.٠٩١بمعامل تحدید 
فكان Tالنظریة االقتصادیة، أما فیما یتعلق بالتأثیرات المعنویة للمتغیرا بة  محسو ل ا

٣.٠٥٨

. المقروءة اإلعالم المسموعة و
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٣.:
) ٢٠٠٣-١٩٧٥(أخرى من الورق والكارتون في الصین باعتماد الفترة 

یكان أفضل النماذج لتمثللطرفین١٠النموذج القیاسي المفرد للدالة اللوغاریتمیة لألساس 
المحسوبة T، وإن التأثیر المعنوي للمتغیرات المستقلة ظھر من خالل قیمة ٠.٠٧وخطأ قیاسي ٠.٩٧تحدید 

٩.٥٦وبمرونة عالیة أیضاً ٣٢.٢٢فكان لعدد السكان 
یعني إن ھناك متغیرات 

.الصناعي والزراعي وتطورھما
:إجمالي الورق والكارتون. ٤

١٠
٠.٩٨٠.٠٦٢

Tالمعنویة فقد ظھرت من خالل قیمة 
تج من .٨.٢و٨.٠٢٤المعنوي  نستن

 .
دول في  افة و اسة ك در ل اصةة ا . بصورة خ

.عامة ھو أكثر من النمو واإلنتاج

DEMAND FUNTIONS FOR PAPER AND PAPER BOARD ONE OF
FORESTRY WOOD PRODUCTS IN CHINA

Zeki M. Akrawee                                                           Haji Y. Mourad
Forestry Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
This research was put to the demand functions for different kinds of paper

and paper board in china, aiming to locate the factors which affect the quality
demand of these commodities using linear and non linear functions. The results of
the application   illustrated that the 1/2 logarithm function for the base 10 on the
right side was the best perfect state for writing and reading paper, and the logarithm
function for the base 10 for both sides was the perfect state of news paper, and the
multiple linear regression was the best state for other kinds of paper and paper
boards, while the logarithm function for the base 10 for both sides was represent the
state of gross paper and paper boards. With regard to import functions, the results
indicated that the 1/2 logarithm function for the base 10 on the right side was
represented the best perfect state for writing and reading paper, while the logarithm
function for the base 10 for both sides was represented the perfect state for news
paper, other kinds of paper and paper board and for the gross paper and paper board.

المصادر
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في" ، )١٩٧٣(ر جعاطة ، أحمد زبی
.١٧،ص، كلیة الزراعة ، جامعة عین شمس، مصر)غیر منشورة(أطروحة دكتوراه "العراق 

)١٩٨٨( ، ""
.٢٣،صالموصل ، العراقالموصل،

" ، )١٩٨٥(عقراوي ، زكي متي سلیم  
ترة من  (، رسالة"١٩٨١-١٩٧٠للف

.١٢٥،ص، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، العراق)منشورة
دول" ، )١٩٩٦(عقراوي ، زكي متي سلیم  

 ")(
.٨٧،صالموصل، العراق

لكتب"" ، )١٩٩٠( ار ا لعراق، ، د ا
"" ، )١٩٨٢(،٢٢٢ص
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نماذج الطاقة الطلبیة ألنواع الورق والكارتون في الصین): ٢(الجدول 

S. E.
2^

Rالسلعةنوع المعادلةالمعادلة

0.06795.11
Log10 (D) = -2.53 - 0.0000012 (PR) – 2.09257E-7 (NI) - 0.0079 (RG) –0.0029 (P)  +  0.0093 (Dt-1) + U

(T) = -6.67        0.0099 -1.57 -1.81 - 6.21 دالة نصف لوغاریتمیة 0.4
یمین١٠لألساس 

ورق الكتابة والطباعة

0.04397.13
Log10(D) = -1.044 - 0.1 Log10(PR) + 0.52 Log10(NI/P)+0.56 Log10(Dt-1) + U

(T)= -0.098 -0.87                       3.12                         3.79
دالة لوغاریتمیة لألساس 

للطرفین١٠
ورق الصحف 

والمجالت

0.999.2
D = -11.73 - 0.0016 (PR) + 0.091 (RG) + 0.013 (P) + 0.87 (Dt-1) + U

(T)= -1.94 -0.93               1.63             1.89            11.24
ي دالة االنحدار الخط

المتعدد
األنواع األخرى من 

الورق والكارتون

0.0299.6
Log10(D)=-0.0047+0.014Log10(PR)+0.041 Log10(RG1)+0.96Log10(Dt-1) +U

(T)= -0.036        0.28                         3.49                     74.23
دالة لوغاریتمیة لألساس 

للطرفین١٠
إجمالي الورق

والكارتون

نماذج االستیراد النواع الورق والكارتون في الصین): ٣(الجدول 

S. E.
2^

Rالسلعةنوع المعادلةالمعادلة

0.1295.8
Log10 (Im) = -5.4 - 0.00053 (PR) + 0.0049 (P) + U

(T)= -23.16 -3.1            23.23
اریتمیة دالة نصف لوغ

یمین١٠لألساس 
ورق الكتابة والطباعة

0.09190.48
Log10(Im)=-9.55-0.14 Log10(PR) + 0.73 Log10(NI) +0.16 Log10(RG1) + 1.74 Log10(P) + U

(T)= -2.86 -0.49                  3.058 1.99                        1.08
دالة لوغاریتمیة لألساس 

للطرفین١٠
ورق الصحف 

والمجالت

0.0797.49
Log10(Im) = -28.54 - 0.13 Log10(PR) + 9.56 Log10(P) + U

(T)= -32.16 -0.97                   32.22
دالة لوغاریتمیة لألساس 

للطرفین١٠
األنواع األخرى من 

الورق والكارتون

0.06298.0
Log10(Im) = - 25.2 - 0.28 Log10(PR) + 0.23 Log10(NI) + 0.028 Log10(RG1) + 8.22 Log10(P) + U

(T)= -11.87 -1.73           1.42 0.49                   8.024
دالة لوغاریتمیة لألساس 

للطرفین١٠
إجمالي الورق 

والكارتون
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